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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MENDONCA RODRIGUES (AUTOR(A))

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON SOUSA DA SILVA (RÉU)

RODRIGO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 15152955; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, ao teor do 

Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000866-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. N. P. D. S. (REQUERENTE)

H. C. S. N. (REQUERENTE)

F. L. C. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. S. (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a Diligência 

Negativa de Id 15161485, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1003158-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003158-18.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): NATANAEL DE OLIVEIRA RÉU: SIRLENE DA SILVA Vistos 1. 

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por NATANAEL DE OLIVEIRA em face de CARLOS 

RAFAEL DE OLIVEIRA, representado nos autos por sua genitora SIRLENE 

DA SILVA, todos qualificados nos autos em epígrafe. Com efeito, dispõe o 

artigo 300 do NCPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

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

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Pois bem. Em breve análise 

ao feito, em mera cognição superficial, verifico que o autor não logrou 

êxito em comprovar, de plano, os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência, pois não há prova pré-constituída de 

que, após a fixação da obrigação alimentar, tenha tido redução 

substancial em sua capacidade econômico-financeira que pudesse 

autorizar a diminuição imediata da prestação mensal de alimentos devida 

ao filho. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência. 2. No mais, tendo em conta que a Ação Revisional de 

Alimentos deve seguir o mesmo rito da Ação de Alimentos, conforme 

disposto no artigo 13 da Lei Federal 5.478/68, designo audiência de 

conciliação, para o DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15 HORAS. 3. 

Cite-se a parte requerida, e intimem-se ambas as partes para que 

compareçam à audiência, devidamente acompanhadas por seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol 

em Secretaria. Fica o autor advertido de que sua ausência ao ato 

acarretará a extinção e arquivamento do feito; e fica a requerida advertida 

de que sua ausência ao ato em questão implicará em confissão e revelia, 

na forma do art. 7º da Lei 5.478/68. 4. Na audiência, se não houver acordo 

entre as partes, poderá a ré oferecer contestação, desde que o faça por 

meio de advogado, passando-se, em seguida, à inquirição das 

testemunhas e à prolação de sentença, conforme o caso. 5. Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa. 6. Cumpra-se, restando deferidos os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, na forma da lei. Alta 

Floresta/MT, 3 de setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003240-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

 

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 

manifestação da Parte Requerida, conforme Aviso de Recebimento sob Id 

14705022 ; 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003236-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (EXEQUENTE)

MELORI ESTELA FAVETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON HILARIO DA SILVA (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 14297107; 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002785-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

THAIZA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JEFERSON EMANUEL VIEIRA DE OLIVEIRA 04589083124 (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 interposição de Embargos, pela Parte Executada, conforme 

Diligência Positiva sob Id 14199334; II) intimar a Parte Exequente para 

apresentar demonstrativo atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (AUTOR(A))

A. R. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. F. N. (ADVOGADO(A))

A. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003314-40.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA, ADRIANO RIPARDO 

FERNANDES RÉU: ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES Vistos. Defiro a 

justiça gratuita quanto à parte requerida, conforme pedido em sede de 

Contestação. Diante da manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO 

o acordo de vontades formalizado nesta solenidade, referente aos 
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alimentos, guarda e regulamentação de visitas do menor Adriano Ripardo 

Fernandes. Julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC/15, extinguindo-o. Tendo em vista a 

disposição do artigo 90 §2º do CPC, CONDENO as partes ao pagamento 

das despesas e custas processuais, divididos igualmente, entretanto, 

SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 

98 §3º do CPC/15. Após o transito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo. Alta Floresta-MT, 28 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002318-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (EXEQUENTE)

TATIELE RAIMUNDO DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN APARECIDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002318-08.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

TATIELE RAIMUNDO DOS REIS EXECUTADO: JONATAN APARECIDO DOS 

SANTOS Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

devidamente emendada. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante 

da presunção de veracidade da afirmação da parte exequente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) 

CITE-SE a parte executada pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, 

mandado, para efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso, 

bem como as que se vencerem no curso da execução, no prazo legal de 

três (03) dias, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° 

do CPC/2015). 4) Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 5) Se necessário 

for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 

2º, do CPC/2015. 6) PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário 

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

qualidade também de autor (a), se for o caso. Ciência à Defensoria Pública 

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

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

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001017-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE RICOLDO NEGRI BELARMINO (AUTOR(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA (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: 1001017-26.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LIDIANE RICOLDO NEGRI BELARMINO Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA BARELLA, LUCAS BARELLA, WAGNER 

SILVEIRA FAGUNDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de cobrança de salário 

maternidade, proposta por Lidiane Ricoldo Negri Belarmino, ambos 

qualificados na inicial. Foi determinado por este Juízo a intimação da autora 

para emendar a inicial no prazo legal promovendo o recolhimento das 

custas e taxa judiciária. Devidamente intimada, a parte autora não se 

manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID 13746785 É o relatório. 

Fundamento e decido. O Código de Processo Civil em seu artigo 321, 

parágrafo único, dispõe que: “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”. A norma processual ainda preconiza em seu artigo 330, 

inciso IV, que “a petição inicial será indeferida quando: (...) não atendidas 

as prescrições dos arts. 106 e 321”. Assim, em observância ao que 

dispõe as normas referidas acima, não resta outra alternativa ao Juízo a 

não ser o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do 

feito sem resolução de mérito. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido: 

“AGRAVO REGIMENTAL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – EMENDA À 

INICIAL – DESCUMPRIMENTO – CITAÇÃO POR EDITAL JUNTADA A 

DESTEMPO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Determinada a 

emenda à inicial em 10 dias e descumprindo o prazo, correta a sentença 

que indefere a inicial, não bastando simplesmente a informação do 

protesto por edital para a comprovação da mora, ainda mais quando 

juntado fora do prazo concedido.(AgR 46512/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 04/05/2015)”. Por oportuno, 

consigno que não há necessidade de intimação pessoal da parte autora 

para tomar ciência quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, 

por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Sobre o 

tema, o TJMT tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé. 

(Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 

01/09/2017)”. Grifo nosso. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito e determino o 

cancelamento da distribuição conforme art. 290 do CPC/2015. Isento a 

parte autora do pagamento de custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

necessário. Alta Floresta, 02 de Setembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002541-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VILLERA SILVEIRA (REQUERENTE)

DIONE CARMO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002541-58.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ALINE VILLERA SILVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

perícia médica. In casu, através do Ofício Circular 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, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) Fernanda Sutilo Martins, C.P.F. 020.498.861-60, CRM 4232-MT, 

razão porque FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), sendo 

que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo (a) 

perito (a) nomeado (a), que deverá informar à Secretaria da 1ª Vara com 

tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 
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ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

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

na Secretaria da Vara). 5) 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? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo 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 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) 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. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

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

consignando o prazo de 30 (trinta) 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. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

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

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002770-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

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

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MESSIAS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a 

Correspondência Devolvida sob Id 15172984, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000016-74.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

AGNALDO GAIARDONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

INTEGRA AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

BRIGIDA BRITZKE CHAGAS (RÉU)

CID CHAGAS NETO (RÉU)

EDUARDO MASSASHI KURANISHI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000016-74.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): AGNALDO GAIARDONI RÉU: INTEGRA AGROINDUSTRIAL 

LTDA - ME, CID CHAGAS NETO, BRIGIDA BRITZKE CHAGAS, EDUARDO 

MASSASHI KURANISHI Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

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

dias, especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

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

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

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

de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001656-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001656-78.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP EXECUTADO: CLECI TEREZINHA REFATTI 

DA SILVA Vistos. Tendo em vista a que o executado até o presente 

momento ainda não pagou a referida dívida (Id. 12114274), o que 

demonstra a sua intenção em não quitar o débito, DEFIRO o pedido de 

penhora “online” via BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros da 

executada Cleci Terezinha Reffatti da Silva (CPF n° 461.201.730-72), no 

valor de R$ 12.579,93 (doze mil quinhentos e setenta e nove reais e 

noventa e três centavos). É que, como se sabe, a penhora, como ato 

indispensável ao feito expropriatório, reveste-se de inegável interesse 

público, na exata medida em que serve à realização de um direito 

consubstanciado em título ao qual a lei confere eficácia executiva. E esse 

interesse público exige sejam tomadas todas aquelas providências 

judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já definido no título. Em 

outras palavras, porque a execução do título se refere à efetivação 

material de um direito nele consignado, merece a completa atenção do 

Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita efetivação. Diante 
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dessa especial circunstância, entendo que merece deferimento o pedido 

de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora. Como se 

sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC/15, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente às demais. Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora on-line de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado ao valor total da 

dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de Informações. 

Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a resposta das 

instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, intime-se o (a) 

executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 (cinco) dias, ofereça 

embargos. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e consequente intimação das partes. Em sendo o valor 

bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio quando este for 

absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do CPC. 

Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o exequente para que 

indique bens penhoráveis do executado certos e determinados, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 

921, inciso III, do CPC/15. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 29 de 

Agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001153-57.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

GENTIL ROSSI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001153-57.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

GENTIL ROSSI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença proposta por Gentil Rossi em face do 

Banco do Brasil S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Requer a 

concessão da Gratuidade de Justiça. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. No Id. 6753154 determinou-se a emenda à inicial, a fim 

de comprovar nos autos a condição de hipossuficiência, no prazo de 15 

(quinze) dias. Devidamente intimado, o autor alega que restou comprovado 

sua condição de hipossuficiência nos autos e para firmar o fato, juntou 

comprovante de renda no processo (manifestação de Id. 6799888 e 

comprovante ao Id. 6799917). Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. DECIDO. Pois bem. Verifico que o pedido do exequente, no que 

se refere à concessão da Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. 

Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário que 

haja não só a declaração de hipossuficiência financeira, mas também a 

comprovação do estado de miserabilidade jurídica da parte que o requer 

quando necessário para solver dúvida fundada, o que de fato não ficou 

demonstrado. Ademais, resta prejudicado o requerimento de Justiça 

Gratuita, que visa à proteção dos necessitados, baseado tão somente da 

declaração de hipossuficiência financeira e juntada de extrato de seus 

rendimentos sem a demonstração da real capacidade econômica do 

exequente. Com efeito, o exequente foi devidamente intimado a comprovar 

nos autos sua condição de hipossuficiência por meio da juntada de 

declarações de imposto de renda, extratos bancários ou demais 

documentos aptos a demonstrar sua situação de impossibilidade de 

pagamento das custas, conforme Id. 6753154. Todavia, o exequente 

reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça, aportando ainda 

o extrato de Id. 6799917. Ocorre que, o extrato que o exequente anexou 

lhe atribui a renda líquida de R$ 4.169,37 (quatro mil e cento e sessenta e 

nove reais e trinta e sete centavos). Dessa forma, presume-se que este 

não se encontra no estado de miserabilidade a justificar a concessão do 

benefício pleiteado, tendo em vista que o exequente possui uma renda 

considerável e, não demonstrou que sua renda encontra-se comprometida 

a ponto de não possuir condições de custear as despesas iniciais do 

processo. Assim, em razão da inexistência de comprovação da 

hipossuficiência alegada, o indeferimento do benefício é medida que se 

impõe. Nesse sentido, segue a entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - 

SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Relator: Des.(a) 

MARIZA PORTO, Data da decisão: 20/04/2016, Data da publicação: 

27/04/2016, Decisão: 2016000486676)”. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e DETERMINO 

a intimação do exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290, c/c artigo 485, inciso I, 

ambos do novo código adjetivo civil. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Intime-se. Alta Floresta-MT, 22 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000227-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS SIQUEIRA LTDA - ME (RÉU)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000227-13.2016.8.11.0007. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: COMERCIO DE MADEIRAS 

SIQUEIRA LTDA - ME, CLEONETE FERREIRA DE ARAUJO Vistos. Sem 

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

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

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

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

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

Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47573 Nr: 7035-03.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires, Janifer Fabiani Galhardi 

Queiroz, Nayara Carolina Pires de Queiroz, Jayme Eburneo Queiroz, João 

Gabriel Pires de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

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

OAB:MT - 6279-A

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003079-73.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON MAGNO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003079-73.2017.8.11.0007 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL Nos termos da Legislação vigente e Ordem de Serviço nº 

001/2017-GAB, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora acerca da Certidão do(a) Oficial(a) de 

Justiça de ID. 15009955, para manifestação no prazo de cinco (05) dias. 

Alta Floresta-MT, 4 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000271-61.2018.8.11.0007 BUSCA E APREENSÃO Nos termos 

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

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

acerca da Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça de ID. 15114502, para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 4 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: 1002844-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (ADVOGADO(A))

A. C. A. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. (RÉU)

 

Processo: 1002844-72.2018.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da decisão de id. 15118780, com audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 22 de outubro de 2018, às 143h00min, a 

ser realizada na Sala de Audiências da 2ª Vara desta Comarca. Alta 

Floresta-MT, 4 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000001-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO NUNES VIEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000001-71.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARINALVA DA SILVA PINTO INVENTARIADO: ROMILDO 

NUNES VIEIRA Vistos. Navegando pelos autos, denota-se que a 

inventariante alegou desconhecer qualquer outro herdeiro do “de cujus”. 

Todavia, prezando pela lisura do procedimento, deve ser observada a 

norma prevista no art. 626, §1º, do CPC, segundo a qual “O cônjuge ou o 

companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, 

observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259”. Dispõe o art. 259, caput e inciso III, do CPC: 

“Art. 259. Serão publicados editais: (...) III - em qualquer ação em que seja 

necessária, por determinação legal, a provocação, para participação no 

processo, de interessados incertos ou desconhecidos”. Neste viés, antes 

de apreciar os pedidos pendentes, revela-se imperioso a expedição de 

edital de citação de eventuais herdeiros, bem como a nomeação de 

curador especial (art. 257, III, CPC). Ante o exposto, DETERMINO a citação 

por edital de “eventuais herdeiros de Romildo Nunes Vieira”, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC. Conste-se o prazo de 

resposta de 20 (vinte) dias. O mandado de citação por edital deve constar, 

expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor Público 

(inciso IV, art. 257, CPC). Assim, havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta sem qualquer manifestação de interessados, 

desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor Público com 

atribuições perante a Primeira Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do CPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 4 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: PAULO SERGIO DO PRADO Vistos. Diante da regularidade 

do cálculo apresentado sob Ids 15072527, 14528478 e 14528457, CHAMO 

O FEITO À ORDEM e REVOGO a decisão de ID 15026600. No mais, 

intime-se o executado para cumprir voluntariamente o título judicial, 

mediante o pagamento de R$ 33.838,87 (trinta e três mil e oitocentos e 

trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) em até 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários no mesmo patamar. 

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Por fim, se certificado o trânsito em julgado 

da sentença e, transcorrido o prazo do artigo 523 do CPC, mediante 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, mediando o pagamento da respectiva 

taxa, a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no artigo 782, §3º do mesmo diploma. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de setembro de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1003168-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI IGNES DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003168-62.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IVANI IGNES DA CUNHA REQUERIDO: ADEMIR DOS 

SANTOS Vistos. Trata-se de ação de arrolamento proposta por Ivani Ignes 

Dos Santos visando a partilha dos bens deixados por Ademir dos Santos, 

seu falecido marido, falecido em 25/06/2018. Na exordial, foram indicados 

os herdeiros, filhos do casal, Mislene Alexandra dos Santos e Michel 

Alexandre dos Santos, ambos maiores e capazes. Foram elencados os 
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bens deixados e a esses foram atribuídos valores. Declarou-se o 

desconhecimento de dívidas ou débitos ficais. Houve a apresentação de 

plano amigável de partilha. A inicial veio acompanhada por certidões 

negativas de débito, inclusive a declaração da SEFAZ de isenção de 

ITCMD, além de documentos que comprova a titularidade dos bens 

deixados. Ao final, a autora requereu a homologação do plano de partilha 

e coligiu documentos (fls.67/69). É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. A partir dos autos, verifico que os herdeiros são todos maiores, 

capazes, os termos da partilha são consensuais, estão adequados às 

disposições legais em relação aos quinhões e aos bens que se pretende 

amealhar foram atribuídos valores aparentemente adequados, restando 

preenchidos os requisitos previstos no art. 660, do CPC. Diante do 

exposto, é plenamente cabível o processamento do inventário por meio do 

rito do arrolamento sumário. Isto dito, não há qualquer óbice à 

homologação de plano da partilha nos moldes propostos, nos termos do 

art. 659. Para tanto, NOMEIO como inventariante a requerente, IVANI 

IGNES DOS SANTOS. Ainda, DETERMINO as devidas retificações junto ao 

sistema PJe para que os herdeiros constem no polo ativo da relação 

processual. No mais e ante o exposto, diante da aparente regularidade 

dos termos celebrados, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a partilha oferecida e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, 

alínea b e do art. 659, ambos do Código de Processo Civil. Concedo a 

gratuidade de justiça em favor dos requerentes, ficando as custas com 

exigibilidade suspensa conforme previsto no §3º, do art. 98, do CPC. Sem 

honorários. Havendo trânsito em julgado, expeça-se o necessário, 

intime-se a fazenda pública e arquive-se. P. R. I. C. Alta Floresta, 4 de 

setembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001737-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ROBUSTE TEIXEIRA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001737-27.2017.8.11.0007 Vistos. DEIXO de 

apreciar o pedido de reembolso das custas realizado sob o ID 13105828, 

vez que referido pleito deverá ser realizado nos moldes do art. 523 e 

seguintes do CPC, em face do requerido. INTIME-SE o peticionário para 

pugnar o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido 

in albis o prazo acima fixado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de agosto 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002851-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES MARILIA (REQUERENTE)

MARLON FRANCISCO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

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

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

assim, o cumprimento da Carta Precatória . A guia para pagamento da 

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

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

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

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000123-50.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de JONES FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, 

ambos qualificados nos autos. Com a inicial carreou o autor documentos 

junto ao Sistema Pje. Sob o ID 11421501, determina a emenda à inicial. 

Emenda à inicial na manifestação sob o ID 13414758. Liminar deferida sob 

o ID 13738071. Expedido mandado de citação e busca e apreensão (ID 

14039393). Ato contínuo, sob o ID 14127456, a parte autora noticiou que 

as partes transigiram extrajudicialmente, pugnando pela extinção do feito. 

É o relatório. Decido. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora, para os fins do artigo 200, Parágrafo Único, 

do Código de processo Civil, tendo em vista a perda do objeto do pedido 

inicial e, em consequência, julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora às 

custas remanescente, se houver, nos termos do art. 90, do CPC. 

RECOLHA-SE a Secretaria de Vara o mandado expedido sob o ID 

14039393. Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência 

do réu. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 30 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002960-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CRISTINA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON RODRIGUES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002960-78.2018.8.11.0007 Vistos. Pela sistemática 

conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 (Lei 13.105), a pessoa 

natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade 

da justiça (art. 98), havendo presunção de veracidade da alegação de 

insuficiência feita por pessoa natural. Todavia, havendo elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, poderá o Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar 

que a parte traga aos autos a comprovação dos preenchimentos do 

referidos pressupostos, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC/15. 

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Pois bem. “In 

casu”, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos legais para a 

concessão das benesses da gratuidade da justiça. Assim sendo, 

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

comprove que não possui recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, seja por meio de holerites, extratos bancários ou demais 

documentos que se considere pertinente, sob pena de indeferimento do 

pedido. Ainda, na oportunidade, deverá a autora emendar a inicial nos 

termos do art. 319, inciso II do NCPC (necessidade de informar seu 

endereço eletrônico), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § 

Único do NCPC) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 28 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003125-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SILVEIRA SEGURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003125-28.2018.8.11.0007 Vistos. 1) Tendo em 

vista a notória estrutura organizacional e forma operacional da parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 10 de 635



autora, e ainda, a ausência de menção nos fatos de ocorrência de 

contrato estritamente verbal entre as partes contratantes, nos termos do 

art. 320 do CPC, INTIME-SE o demandante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial, carreando aos autos o Contrato de Empréstimo 

Pessoal nº 3723034, ou, mediante fundamentada impossibilidade, início de 

prova escrita hábil (constando a ciência ou concordância do demandado), 

consoante previsão do art. 444, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ainda, no mesmo prazo, deverá o autor comprovar o pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC e consequente extinção do 

feito sem resolução de mérito. 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 30 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003147-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ARTHUR LOPES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003147-86.2018.8.11.0007 Vistos. Navegando 

pelos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

processuais e taxa judiciária. Desta feita, DETERMINO à parte autora que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o depósito das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do atual CPC e consequente extinção do feito sem resolução de 

mérito. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 31 de agosto de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003055-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARA MARIA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JORGE DA SILVA SALLES (ADVOGADO(A))

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

FABRICIO COSTA SALLES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003055-45.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 31 de agosto 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001087-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (EXECUTADO)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001087-77.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Compulsando 

minuciosamente os autos, denoto a existência de garantia da dívida por 

hipoteca (ID 6646972). Assim, INDEFIRO o pleito de penhora on line de 

valores porventura existentes nas contas e aplicações financeiras do 

executado (ID 11126936), frente à existência de garantia real, onde a 

penhora deverá recair preferencialmente sobre a coisa dada em garantia, 

nos termos do art. 835, § 3º do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência: 

“DECISÃO: Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em dar 

provimento ao agravo de instrumento. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

GARANTIA REAL. BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. 

PENHORA ON LINE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE 

ENSEJA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 835, § 3º, CPC/2015.ANUÊNCIA DO 

CREDOR EM VER A DÍVIDA SATISFEITA PRIMEIRO PELA GARANTIA. NÃO 

APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS QUE JUSTIFIQUEM A INADEQUAÇÃO DO 

CASO AO CITADO DISPOSITIVO. BLOQUEIO JUDICIAL SOMENTE SE A 

GARANTIA SE MOSTRAR INSUFICIENTE.DECISÃO REFORMADA. 1. De 

acordo com o artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, "na 

execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa 

dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este 

também será intimado da penhora". 2. A garantia real tem preferência 

sobre a penhora on line, a qual será deferida somente se os bens se 

mostrarem insuficientes para a satisfação integral do débito executado. 3. 

Para que a penhora possa recair em numerário, pelo sistema "on line", em 

detrimento de garantia real, faz- se necessário motivo justificável do 

credor, inocorrente nos autos.Agravo de Instrumento provido. (TJPR - 15ª 

C.Cível - AI - 1548233-4 - Guarapuava - Rel.: Jucimar Novochadlo - 

Unânime - - J. 27.07.2016) (TJ-PR - AI: 15482334 PR 1548233-4 

(Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 27/07/2016, 

15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1860 10/08/2016).” Assim, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento 

no feito, pugnando o que entender por direito. Às providências. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 30 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000881-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BIAZOTTO (REQUERENTE)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51717 Nr: 4007-90.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Lourdes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA, Cpf: 

36616648915, Rg: 3.419.811-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, será(terão) o prazo de (05) cinco dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para impugnar(impugnarem).Bem(ns) 

Penhorado(s): penhora ON LINE do valor de R$ 650,95 (seiscentos e 

cinquenta reais e noventa e cinco centavos) realizada nos autos 

conforme auto de penhora encartado às fls. 90/91evº destes autos.

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar 

ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da executada 

até o valor indicado à fl. 87.Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, 

nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de 

eventual indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para 
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ambas as partes.Em seguida, intime-se a executada, por edital, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.Acaso haja impugnação, na 

forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos 

conclusos com urgência para ulteriores deliberações.Intime-se.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 03 de setembro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152130 Nr: 2097-76.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pedido de tutela de urgência de fls.791/802, consistente na 

expedição de certidão positiva com efeito negativo em favor da parte 

embargante, vez que não foi objeto do pedido inicial.

 Com efeito, determino o desapensamento dos autos sob o código n° 

119133.

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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130691 Nr: 5519-30.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Indefiro o pedido de tutela de urgência de fls.50/51, consistente na 

expedição de certidão positiva com efeito negativo em favor da parte 

embargante, vez que tal pedido deveria ser requerido na inicial dos 

Embargos à execução interpostos sob o cód.130691.

Ademais, o presente feito encontra-se suspenso cf. se vê à fl.49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 152564 Nr: 2311-67.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

107573.

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.: 102163 Nr: 3786-34.2012.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOP, VGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FKP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora requereu junto às fls.56/57, a extinção do feito sem 

resolução do mérito.

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, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 

autos.

Isento de custas.

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

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151220 Nr: 1582-41.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de tutela de urgência de fls.136/137, consistente na 

expedição de certidão positiva com efeito negativo em favor da parte 

embargante, vez que não foi objeto do pedido inicial.

 Com efeito, determino o desapensamento dos autos sob o código n° 

130691.

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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119133 Nr: 6840-37.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Indefiro o pedido de tutela de urgência de fls.94/95, consistente na 

expedição de certidão positiva com efeito negativo em favor da parte 

embargante, vez que tal pedido deveria ser requerido na inicial dos 

Embargos à execução interpostos sob o cód. 152130.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 12 de 635



Ademais, o presente feito encontra-se suspenso cf. se vê à fl.93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113846 Nr: 2334-18.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Pereira Dias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Valter Dornelles Dias - 

OAB:9084 A, Elisangela Marcari - OAB:10.297-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de contrato de financiamento ajuizada por 

Paulo Henrique Pereira Dias, em desfavor de Banco Finasa.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito.

À fl.157, consta certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que não foi 

possível intimar o autor, em razão de não ter sido encontrado no endereço 

indicado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e a parte autora deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

Intime-se.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 1610-63.2004.811.0007

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlete Aparecida da Silva Carnivallori

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear 

memória de cálculo do valor do bem, acrescido de correção monetária 

(INPC) e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data da citação (fl. 232), 

conforme fixado na sentença.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114078 Nr: 2537-77.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracindo Tezolin

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 155/159. 

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

alterando o polo da demanda.

 Nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa dos autos, o 

representante da Autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias impugnar a 

execução.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara eventual decurso do prazo em 

branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59304 Nr: 4000-64.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, Joaquim Felipe Spadoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antenor Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Tendo em vista as certidões de fls.166 e 194, remetam-se os presentes 

autos ao arquivo, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97237 Nr: 5760-43.2011.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Iris Fidell da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Luciano Boucault - OAB:MT 4802-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos, encaminhando-os ao(à) Procurador(a) da parte 

exequente, em conformidade ao art. 412 § 5º da CNGC/TJ/MT, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que de 

direito, haja vista o decurso do prazo de suspensão deferido nesta 

ação.15:18

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002750-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIRIAM APARECIDA SANTANA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002750-61.2017.8.11.0007. 

DEPRECANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEPRECADO: LIRIAM 

APARECIDA SANTANA Vistos. Tendo em vista a informação retro, 

mencionando que a carta precatória foi distribuída em duplicidade e a 
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f ina l idade fo i  a lcançada na car ta  p reca tór ia  de  n . 

1002505-50.2017.811.0007, a qual tramitou pela 6ª Vara Cível desta 

Comarca, proceda a Secretaria da Vara a baixa da presente missiva. Alta 

Floresta, MT, 03 de setembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001943-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

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

NELDIR GONCALVES SANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001943-41.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de aposentadoria por idade rural proposta por NELDIR GONÇALVES 

SANDES, adequadamente qualificado nos autos, em face do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, sustentando o preenchimento dos 

requisitos legais e, por isso, requerendo concessão do benefício 

denominado Aposentadoria por Idade em Trabalho Rural, carreando aos 

autos início de prova material – prova documental (sob os Id´s 9084696, 

9084793, 9084804, 9084836, 9084844, 9084867, 9084906, 9084937, 

9084957, 9084973 e 9089379), na forma da lei de regência. Sob o Id 

9217812, foi determinada a emenda à inicial, a qual fora realizada. O 

Requerido foi regularmente citado, apresentando Contestação cf. Id 

10803602, juntamente com as informações constantes do CNIS do autor 

(Id 10803611). Impugnação à contestação sob o Id 10836190. O processo 

foi saneado, sendo designada audiência de instrução e julgamento, 

fixando como ponto controvertido, o exercício de atividade laboral rural na 

forma exigida pela lei para obtenção do benefício. Na audiência de 

instrução e julgamento, colheu-se prova testemunhal harmônica com a 

prova documental já realizada, sendo que a parte requerida restou 

ausente de forma injustificada. Ainda houve a concessão de prazo para 

que o autor apresentasse suas alegações finais. Nas alegações finais, o 

patrono da autora esclareceu a razão pela qual a autora reside atualmente 

em zona urbana, justificando-se pela ocorrência de acidente que vitimou o 

cônjuge da demandante (acidente com madeira que lhe causou a 

amputação de membro inferior – documentos sob Id´s. 12621331 e 

12621356). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação reivindicatória de 

benefício previdenciário, tendo a autora colacionado robusta prova 

material e produzido prova testemunhal idônea e harmônica com a sua 

pretensão vestibular, deveras, a ação é procedente. Explico. A parte 

autora, documental e testemunhalmente, pretendeu e conseguiu 

comprovar de forma harmônica e segura o preenchimento dos requisitos 

legais do artigo 143 e seguintes da Lei 8.213/1991 – LGPS, restando 

incontroverso nos autos sua qualidade de segurado (artigo 11 e 

seguintes, LGPS), sua idade mínima (artigo 48, §1º, LGPS) e, também, o 

exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência 

daquele (artigo 143, LGPS). O fato da parte autora não trazer para os 

autos todos os documentos relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 

não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de 

hoje, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela 

necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades 

informais, sem registro em carteira ou qualquer outra formalidade. No caso 

em tela o direito da parte autora está amparado no artigo 11, inciso VII da 

Lei 8.213/91, dado seu exercício laboral de atividade rural em regime de 

economia familiar, outorgando-lhe a qualidade de segurada especial. Por 

conseguinte, a parte demandante faz jus ao benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Idade mediante Trabalho Rural, visto que demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais nos termos do artigo 143 da Lei 

8.213/91. DISPOSITIVO À luz do exposto, RESOLVO o mérito para julgar 

PROCEDENTE o pedido da presente ação, condenando o requerido INSS a 

pagar à autora o benefício previdenciário de Aposentadoria Rural por 

Idade, nos termos dos artigos 48, § 1º da Lei 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

protocolo da inicial (24/07/2017 – Id. 9084649). Assim, sobre as 

prestações em atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de 

cada parcela. Por força do item 6.17.1.1 da CNGCJ DECLARO: I) NELDIR 

GONÇALVES SANDES; II) Aposentadoria Rural por Idade rural; III) Renda 

mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – data do protocolo da inicial 

(24/07/2017 – Id. 9084649); V) RMI – Um salário mínimo nacional; VI) início 

do pagamento – até 60 (sessenta) dias, a partir da intimação desta 

sentença. Em razão do princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, 

§3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), CONDENO o 

Requerido INSS ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10 % (dez por cento) do valor das prestações vencidas, como tal 

entendidas todas as parcelas que integrarão o precatório, com execução 

na forma do artigo 535 do NCPC, conforme entendimento das Súmulas 111 

e 178 do E. Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social em 

cumprimento desta decisum. Diante do requerimento expresso da parte 

autora, preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, tratando-se de 

verba de índole alimentar, DETERMINO que o requerido INSS proceda à 

imediata implantação do benefício previdenciário escopo desta sentença, 

fixando prazo de 60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício 

(CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

revertida em favor da parte autora. Dispensável o reexame necessário, 

nos termos do art. 496, § 3º inciso I do NCPC. INTIME-SE o autor, através 

de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 3 de setembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-32.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

MANOEL JOSE DA FONSECA (AUTOR(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001338-32.2016.8.11.0007 Vistos. MANOEL JOSÉ 

DA FONSECA, adequadamente qualificada nos autos, propôs esta ação 

de aposentadoria por idade rural em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, sustentando o preenchimento dos requisitos legais e, por 

isso, requerendo concessão do benefício denominado Aposentadoria por 

Idade em Trabalho Rural, carreando aos autos início de prova material – 

prova documental (sob os Id´s 4480681, 4480710, 4480783, 4480723, 

4480729 e 4480792), na forma da lei de regência. Sob o Id 4487888, foi 

recebida a inicial e deferido os benefícios da justiça gratuita. O Requerido 

foi regularmente citado, apresentando contestação (Id 8686832), 

juntamente com a apresentação do CNIS (Id. 8686832). Impugnação à 

contestação (Id. 11280632). Sob o Id. 11323694 processo foi saneado, 

sendo designada audiência de instrução e julgamento, fixando como 

pontos controvertidos, a comprovação dos requisitos exigidos para a 

concessão do benefício, quais sejam, a condição de trabalhadora rural 

pelo período em que a lei determina, bem como o caráter da atividade rural 

(economia domiciliar, empregado, etc.) Na audiência de instrução e 

julgamento, colheu-se prova testemunhal, sendo que a parte requerida 

restou ausente de forma injustificada. Foram ouvidos o Autor e suas 

testemunhas. Ainda, houve a concessão de prazo para a juntada de 

substabelecimento. Após, os autos vieram conclusos para sentença. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de ação 

reivindicatória de benefício previdenciário, não tendo a parte autora 

colacionado robusta prova material e produzido prova testemunhal idônea 

e harmônica com a sua pretensão vestibular, deveras, a ação é 

improcedente. Explico. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e NÃO conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 143 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS, principalmente quanto ao exercício de atividade rural 

no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em 

número de meses idêntico à carência daquele (artigo 143, LGPS). Nesse 
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ponto, destaco o depoimento do Autor, no sentido de que sempre 

trabalhou em uma chácara no município de Paranaíta laborando em 

parceria rural, inclusive corroborado por prova documental sob o Id. 

4480710 (contrato de parceria rural) e que, posteriormente, laborou em 

outra chácara de sua propriedade, até o ano de 2014, a partir do qual 

passou a residir na zona urbana. Todavia, conforme se depreende do 

CNIS anexado pela autarquia ré (Id. 8686836), o autor constituiu vastos 

vínculos celetistas e urbanos, passando a exercer atividade 

exclusivamente rural a partir de outubro de 2004. Acrescente-se ainda, 

que o demandante preencheu o requisito etário aos 24/04/2012 (Id. 

4480681), época em que ainda residia no campo. Contudo, considerando a 

data da atividade rural exclusivamente exercida (2004) até a cessação do 

labor rural (2014), por conclusão lógica não se demonstra a carência 

mínima exigida pela legislação vigente (Art. 143 da Lei 8.213/1991 – 15 

anos). Mutatis Mutandis, ainda que excluído o último vínculo celetista 

(2004/2004 - Id. 4480681), passando a considerar o ano de 2000 como 

termo inicial do exercício de atividade exclusivamente rural, contudo, não 

se configura a carência legal exigida. Nesse sentido: REsp 1354908 / SP 

RECURSO ESPECIAL 2012/0247219-3 Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data 

do Julgamento 09/09/2015 Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2016 

Ementa PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO 

IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM 

SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCOMITANTE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, 

sob a exegese do artigo 55, § 3º combinado com o artigo 143 da Lei 

8.213/1991, no sentido de que o segurado especial tem que estar 

laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar 

por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao 

alcançar a faixa etária exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o 

segurado especial deixar de exercer atividade rural, sem ter atendido a 

regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por idade rural 

pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos 

para a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em 

que o segurado especial preencheu ambos os requisitos de forma 

concomitante, mas não requereu o benefício. 2. Recurso especial do INSS 

conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Observância 

do art. 543-C do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO À luz do exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido da 

presente ação, condenando o Requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja 

exigibilidade restará suspensa pelo período e condições estabelecidos 

pelo §3º, do art. 98, do CPC. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 

30 de agosto de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010508-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

P. B. PULIDO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do (a) advogado(a) da parte autora do 

inteiro teor do ID n° 13525510, para requerer o que entender adequado no 

prazo de 15 (quinze) dias. Prislene Paiva Estagiária - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MINHO (REQUERENTE)

TALISSA NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002837-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI 97023752153 (REQUERENTE)

SILVANEI JOAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MARQUES DE CASTRO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR FERREIRA LISBOA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDSON VINICIUS BENTES MELO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILCA SANTOS DA ROSA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SILVA BARROS BALSANI (EXEQUENTE)

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LAURA CELIA DA SILVA DORNELAS (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LAURA CELIA DA SILVA DORNELAS (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 

de setembro de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 26 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011073-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

MANOEL DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011073-67.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DA SILVA COSTA, 

SILVANIRA DE OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A Vistos. INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 15033346 foi interposto 

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

15033380 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

15033346, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID de nº 15048870, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte recorrida 

do inteiro teor do recurso de movimentação de nº 15048870, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003194-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

DIEGO REIS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003194-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO REIS GONCALVES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos. Antes de apreciar o pedido de 

antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome ou documento que comprove que o 

autor reside no endereço apresentado, sob pena de indeferimento do 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 4 de setembro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. BOFFO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SARA PIASON LOURENCO 28958748168 (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte Exequente, para 

requerer o que entender adequado do prazo de 15 (quinze) dias sob pena 

de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001143-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAKARI FERNANDES TESSMANN (ADVOGADO(A))

DAKARI FERNANDES TESSMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, o Recurso apresentado no ID de n.º 14697941 foi interposto 

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

14768735 foi devidamente quitada. Certifico que procedo a intimação da 

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

146977941, bem como, para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8011054-71.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

MARLENE NOSSOL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 15173262, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001367-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEI JOAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO KOVAL NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001367-14.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO KOVAL NETO 

EXECUTADO: FONSO DOMINGUES DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

petição de ID num. 14377715. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de setembro 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001938-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS JOSE SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-19.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca do ofício oriundo do Banco do Brasil S/A 

acostado no ID n.º 15179072/15179137 e dos documentos que o 

acompanharam, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA LISBOA (EXEQUENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em cinco dias.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000803-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

LUZIA MARTINS FERNANDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Outros Interessados:

TEREZINHA DOS SANTOS DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

JOAQUIM SOARES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000803-69.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: LUZIA MARTINS FERNANDES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Execução 

contra a Fazenda Pública em que foram juntados aos autos os valores do 

RPV (Ids 13787306 e 13787306), para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança. O causídico da parte autora requer a expedição de alvará 

judicial para levantamento das quantias depositadas (honorários 

sucumbenciais e contratuais) e o valor da parte autora. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

quanto aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual 

de 30% do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores 

serem depositados na conta indicada no ID14494175. Ademais, 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte 

autora, do valor principal (ID13787306), a ser depositado na conta 

apresentada no ID14494175. Com o depósito dos valores executados no 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são 

cabíveis na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 

sem ter sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC. Nesta 

linha segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. DESCABIMENTO. Incabível a 

fixação de honorários advocatícios em execuções não embargadas 

contra a Fazenda Pública em caso submetido ao rito do precatório. 

Orientação dos tribunais superiores. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70050856723, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini 

Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 70050856723 RS, 

Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 30/10/2012, 

Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

12/11/2012) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000340-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

1000340-64.2016.8.11.0007 PAULO DA SILVA INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 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 do documento 

ID 15165981, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

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

4 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. S. (REQUERENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERY CARLA CRUZ SOMERA OAB - 283.566.418-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))
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CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001089-13.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ISABELA CRUZ SOMERA REPRESENTANTE: KERY CARLA 

CRUZ SOMERA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

“Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por Isabela Cruz 

Somera, representada por sua Genitora Kery Carla Cruz Somera em 

desfavor de AZUL – LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. A autora 

informa em sua inicial que, contratou os serviços da requerida, que seja, o 

transporte aéreo de Alta Floresta/MT, com conexão em Cuiabá, e destino 

final Campinas/SP, sendo que o embarque foi marcado para o dia 29 de 

março de 2018 às 14h25min e chegada ao destino final as 19h35min. O 

“check in” e o embarque foram realizados normalmente no primeiro trecho, 

contudo, o voo AD4167, que partiria de Cuiabá/MT, foi cancelado por 

problemas operacionais. Tendo em vista tal cancelamento, o promovente 

foi remanejada para o voo AD4292, com saída de Cuiabá/MT às 19h40min 

e chegada ao destino final as 22h45min. Contudo, além do cancelamento e 

o remanejamento, ainda assim o novo voo atrasou e a promovente e sua 

filha de colo chegaram a Campinha/SP por volta da 00h00min. Assim, a 

Parte Autora pleiteia, em síntese, a condenação da Requerida ao 

pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos 

morais. Com a inicial (ID. 12705039) vieram os documentos de IDs. 

12705133/12705292. Recebida a inicial ao ID. 12731314. Termo de 

audiência de conciliação ao ID. 13530101 em que a conciliação restou 

infrutífera. A Requerida Azul – Linhas Aéreas Brasileiras S. A. apresentou 

contestação ao ID. 13637739. A Parte Autora apresentou impugnação à 

contestação ao ID. 13755961. Após, vieram-me conclusos os autos para 

sentença. FUNDAMENTO. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do NCPC, pois não há necessidade de dilação 

probatória. Portanto, atenta aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Cumpre observar que estamos diante de uma 

relação de consumo, devendo ser invocados todos os princípios do 

Código de Defesa do Consumidor, dentre eles, principalmente, a inversão 

do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa comerciante, 

evidentemente por se tratar de uma relação tipicamente de consumo, onde 

se tem a requerente como consumidora e a parte requerida como 

prestadora de serviço. O objetivo da requerente é ver-se restituída em 

danos morais. Pois bem, analisando a contestação apresentada pela 

requerida, esta menciona que o cancelamento do voo da autora não 

ocorreu por falha ou culpa sua, mas sim pela necessidade de manutenção 

periódica na aeronave, causando um atraso de apenas 03h10m. Todavia, 

não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou 

os fatos alegados, visto que manutenção periódica deve ser realizada em 

horários alternativos aos voos, para não prejudicar/causar transtornos 

aos usuários do transporte aéreo. Os transtornos causados a requerente 

superaram, em muito, meros dissabores ou aborrecimentos, posto que a 

autora se viu impedida de chegar ao seu destino no horários marcado 

(19h35min) e ainda estava com uma bebê de colo. Assim, é induvidoso 

que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, 

acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois o impedimento em embarcar na hora aprazada gera aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela ré tivesse funcionado corretamente. O arbitramento do valor 

da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Logo, pelo 

que entendo como justo e suficiente o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de danos morais, para amenizar os danos causados e 

reprimir o ato da ré. Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos da inicial, condenar a ré 

a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos 

morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da 

publicação desta sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso, com base no artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ. Portanto, com 

fulcro no artigo 487, I, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, § 3° do CPC, fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 

2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003205-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LOPES DE AZEVEDO MICHALCZESZEN (REQUERENTE)

LIBERO LUCHESI NETO (ADVOGADO(A))

DIRCEU MICHALCZESZEN (REQUERENTE)

JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003209-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. (REQUERENTE)

ALEXANDRE WOLF (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

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

posterior cumprimento do ato.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161829 Nr: 6997-05.2017.811.0007

 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: Edivaldo Dantas Rodrigues, Eliete Prado dos Santos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Araújo da Costa 

- OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712, Valber 

da Silva Melo - OAB:8927/MT

 “Vistos.

1- INDEFIRO o peido de Reconsideração, pois para esse Juízo o valor da 

causa para Embargo de Terceiro deve ser o do bem defendido, sendo 

irrelevante se a divida é maior ou menor a esse valor.

2- Declaro encerrada a instrução, abro prazo para as partes 

apresentarem Alegações Finais, sendo primeiro para o Autor, no prazo de 

15(quinze) dias, após, para os réus no mesmo prazo, contado da 

intimação após a juntada da intimação das alegações finais daquele.

3- Após, voltem os autos conclusos para sentença, devendo a serventia 

certificar antes da conclusão se as custas foram ou não recolhidas 

adequadamente, atentando para o fato de há Agravo quanto a questão do 

valor das custas.

4- Saem todos intimados.

Cumpra-se"”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 137596 Nr: 1697-96.2016.811.0007

 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: Maria de Lourdes Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete da Conceição Carvalho Rojas, Valdines 

Antonio Martins Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

Valdineis Antonio Martins Rojas, para apresentar suas alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 168148 Nr: 3108-09.2018.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Konig Konrad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Konig Konrad

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 A questão aqui colocada é de uma simplicidade à toda prova, visto que, 

existem elementos suficientes que levam a crer que o Inventariante tomou 

algumas atitudes compatíveis com dilapidação patrimonial, isso nos termos 

da sentença proferida nos autos de Código Apolo 121137.Restou 

demonstrado nos autos acima mencionados que o Inventariante alienou 

imóvel pertencente ao espólio de Edithe Konig da Silva a terceiros em total 

desrespeito aos demais herdeiros. Assim, nomeio, de imediato, como 

inventariante judicial a herdeira MARLENE KONIG BARBOSA, nos moldes 

do artigo 617, III do CPC, para que pugne o que de direito.Intime-se a 

herdeira MARLENE KONIG BARBOSA a fim de que, nos autos em apenso, 

preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo 

de 05 (cinco) dias.Prestado o compromisso, intime-a para que, nos autos 

em apenso, apresente as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) 

dias, das quais deverá ser lavrado termo circunstanciado.Apresentadas 

as primeiras declarações e lavrado termo circunstanciado, intimem-se os 

herdeiros e legatários, além da Fazenda Pública e o Ministério Público, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se sobre as primeiras 

declarações.Por fim, tendo em vista a informação de que o herdeiro Milton 

Konig Konrad está recebendo benefício do INSS porque estaria totalmente 

incapacitado ara os autos da vida civil, todavia, após sua defesa, alegou 

que não está incapacitado, tão somente existe o referido laudo para fins 

de receber o BPC/LOAS.Verifica-se que o mesmo pode estar cometendo 

fraude ao INSS, oficie-se a Autarquia Federal, instruindo referido ofício 

com cópia da presente ação para, querendo, tome as medidas 

cabíveis.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64696 Nr: 4179-61.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16.469-MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 144/150, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 50190 Nr: 2202-05.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos de Queiroz

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Eburneo Queiroz - 

OAB:16469

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 140/144, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 92301 Nr: 6086-37.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba S. A.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Juliano Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, 

Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, Renato de Britto Gonçalves - 

OAB:144.508-SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do executado 

para manifestação nos presentes autos acerca da petição e documentos 

de fls. 62/65, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:MT/16.325, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

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

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos, bem como para 

requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 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): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Priscila Ziada Camargo - OAB:40.077, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor B, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 
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guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

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

para posterior cumprimento do mandado de intimação dos executados.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24152 Nr: 2195-52.2003.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do acórdão 

proferido à fl. 322, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68931 Nr: 1904-08.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alexandre Morimoto, Juliana 

Wichinheski Morimoto, Morimoto e Morimoto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do executado 

para pagar o saldo remanescente da dívida junto a PGE, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da compensação e 

prosseguimento da Execução Fiscal.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 11892 Nr: 625-02.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima, Wilson Clever Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor C, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone "emissão de 

guias online" opção: diligência - emissão de guia de diligência, juntando 

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

para posterior cumprimento do mandado de Penhora e demais atos.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3489-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Ari Tenutti, Maria Augusta 

de Oliveira, Ines Carine Tenutti, João Vitor de Oliveira, Jose Benjamim da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Neide Lopes dos Reis Santos, Vivaldo 

José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, Maria do Socorro da 

Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, João Batista 

Fonseca, Luiz Maslawski, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado 

com o número do processo, referente a condução do oficial de justiça até 

o Setor Norte III, Cidade Alta, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br 

ícone "emissão de guias online" opção: diligência - emissão de guia de 

diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de intimação 

dos herdeiros de Luiz Maslawski.

Nada mais havendo encerro o presente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

YDIARA GONCALVES DAS NEVES (ADVOGADO(A))

FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Alves da Rocha (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000904-72.2018.8.11.0007. AUTOR: 

FRANCISCA FERREIRA DA ROCHA RÉU: MANOEL ALVES DA ROCHA 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de ausência ajuizada por 

FRANCISCA FERREIRA ROCHA, requerendo a declaração de ausência de 

seu companheiro MANOEL ALVES DA ROCHA. Recebida a inicial, 

determinou-se a expedição de edital de citação, bem como o colhimento de 

parecer do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual 

manifestou-se ao ID. 13984494, pugnando pelo regular prosseguimento do 

feito, ante a desnecessidade de intervenção ministerial. Vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, consigno que em 

se cuidando de declaração de ausência para fins previdenciários, não se 

aplicam as disposições insertas no Código de Processo Civil, sendo 

dispensável a nomeação de curador especial ao ausente, pela própria 

natureza do objeto do decisum declaratório, cujo objetivo é propiciar o 

requerimento de pensão por morte, benefício de cunho alimentar. Nestes 

termos, DECLARO o feito SANEADO e, por entender necessário, fixo os 

seguintes pontos controvertidos e relevantes de direito (CPC, art. 357): a) 

a presunção de morte do companheiro da autora. Defiro a produção de 

prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal da autora. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de outubro de 2018, às 

14h00min. Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC. 

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá ao 

advogado da parte, informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a intimação do 

juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente arroladas pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão intimadas pela via 

judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas. INTIME-SE a parte e seu procurador para 

comparecer, consignando, na intimação da parte autora as penas do § 1º 

do art. 385 do NCPC. Sobre o despacho saneador, se tiver a Parte outras 

provas a produzir, especifique-as em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 04 de 

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

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002940-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002940-87.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FLAVIA CRISTINA BULHAO BUCHMANN REQUERIDO: 

DIARIO EDITORA E RADIODIFUSAO LTDA - ME Vistos. DEFIRO o pedido de 

ID. 14950824, nestes termos, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova ao recolhimento das custas processuais, sob 

pena de extinção. 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: 1001571-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR BORGES DE MORAIS (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001571-58.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

EDEMAR BORGES DE MORAIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que a parte autora alega ter 

sofrido acidente de trânsito que resultou na sua invalidez permanente. 

Com a inicial (ID. 13343852) foram colididos documentos via PJE. A inicial 

foi recebida (ID. 13409000), oportunidade em que fora determinada a 

citação da requerida. O requerido ofertou contestação (ID. 14398779), 

alegando preliminarmente a falta de interesse de agir requerendo, por fim, 

a improcedência do pedido, sob o fundamento da autora não ter provado 

os fatos constitutivos do seu direito. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, conforme ID. 14832855. Após, vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Passo a apreciar a matéria 

preliminar arguida pelo demandado. Não há que se falar em ausência de 

interesse de agir porque a vítima do acidente, ora autora, não é obrigada a 

exaurir a estância administrativa pra buscar a tutela jurisdicional, uma vez 

que o acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental do individuo, em 

consonância com o preceituado no art. 5º da Constituição Federal. Desse 

modo, não há como acolher a preliminar de carência da ação por ausência 

de interesse processual, haja vista a plena demonstração do binômio 

necessidade/utilidade da parte autora para a presente demanda. Rejeito, 

portanto, a preliminar levantada pela parte ré e, não havendo outras 

questões processuais pendentes, DECLARO O FEITO POR SANEADO. 

Fixo o ponto controvertido como sendo a efetiva invalidez permanente da 

parte autora, decorrente das lesões sofridas no acidente de trânsito 

mencionado na inicial. Defiro o pedido e determino a realização de prova 

pericial. Para tanto, nomeio o Dr. TAVICO CEZAR ARENDT (CRM 5929-MT) 

como médico perito, razão por que, FIXO os honorários em R$ 300,00 

(trezentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte Requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

desistência da prova. Após, a comprovação do depósito por parte da 

requerida, intime-se o médico perito nomeado para que designe data para 

a realização da pericia, sendo que juntamente com o mandado de 

intimação, deverão ser juntados os quesitos das partes. Igualmente seja 

comunicado o Sr. perito que terá livre acesso a documentação juntada aos 

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

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000275-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRIA DIETRICH (REQUERENTE)

VALENTIN PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARINO FACUNDES BERNARECKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000275-35.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: NADIRIA DIETRICH REQUERIDO: LUIZ MARINO FACUNDES 

BERNARECKI Vistos. Cuida-se de Ação de Conversão de Separação 

Judicial em Divórcio proposta por NADIRIA DIETRICH BERNARECKI contra 

LUIZ MARINO FAGUNDES BERNARECKI, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Alega a autora, em síntese, que a mesma e o réu se encontram 

separados judicialmente, por sentença judicial proferida nos autos n. 

143/94, processados perante o Juízo da Primeira Vara da Comarca local. 

A inicial veio instruída com documentos via sistema PJE. Despacho 

inaugural (ID n. 6842205). Citado por edital, o Curador Especial do réu 

apresentou contestação por negativa geral ao ID. 13831041. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID. 14216298. A parte autora manifestou-se, 

conforme ID n. 14898278, pugnando pelo julgamento antecipado do feito. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O processo se encontra apto a receber 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outros meios de prova. Registra-se, de início, que a presente ação deve 

ser julgada de plano e procedente, nos termos do artigo 37 da Lei 

6.515/77, pois, os requisitos legais para a conversão da separação em 

divórcio estão presentes nos autos, quais sejam: pedido de um dos 

cônjuges; sentença devidamente averbada; e o não descumprimento de 

qualquer obrigação porventura assumida pela requerente por ocasião da 

separação, haja vista que a contestação não suscitou nada nesse 

aspecto. Aliás, vale lembrar que não há mais necessidade de se aguardar 

o lapso temporal de um ano para conversão em divórcio, em razão da 

Emenda Constitucional nº 66/2010. Nesse sentido, a redação do artigo 37, 

da Lei 6.515/77, in verbis: “Art 37 - O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, quando não houver contestação ou necessidade de produzir 

prova em audiência, e proferirá sentença dentro em 10 (dez) dias. § 1º - A 

sentença limitar-se-á à conversão da separação em divórcio, que não 

poderá ser negada, salvo se provada qualquer das hipóteses previstas no 

parágrafo único do artigo anterior”. Ex positis, a presente conversão 

JULGO PROCEDENTE de separação em divórcio, com fundamento no que 

dispõem os artigos 35 e 37, § 1º, da Lei nº 6.515/77 e, em consequência, 

CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial do casal NADIRIA DIETRICH 

BERNARECKI e LUIZ MARINO FAGUNDES BERNARECKI, observando-se, 

ainda, o disposto no artigo 1.580, § 1º, do Código Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, EXPEÇA-SE mandado de averbação da presente decisão, 

devendo o mandado ser encaminhado, via ofício, ao Cartório de Registro 

Civil da Comarca de Apiacás/MT. Conste-se que a requerida voltará a usar 

seu nome de solteira, qual seja: NADIRIA DIETRICH. Inexistindo outros 

requerimentos, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-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 170/2018

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.
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Art. 2º. SUSPENDER os prazos processuais nesta Comarca de Barra do 

Garças, nos dias 4 e 5.9.2018.

Remeta-se cópia à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do 

Tribunal de Justiça.

Barra do Garças, 4 de setembro de 2018.

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito Diretor do Fórum

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187772 Nr: 8507-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rogério Vilela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado Rodrigues Batista, Lucas Bento 

Cavallieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:10337 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildebrando Loures de 

Mendonça - OAB:GO 4.419, JOSE MENDONÇA CARVALHO NETO - 

OAB:26910/GO, LUIZ FERNANDO MAIA - OAB:67217, Mauricio Vieira 

de Carvalho Filho - OAB:GO 28.426

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de prosseguimento do feito e designação de data 

para audiência de justificação prévia, formulados pelo autor às fls.2.985, 

vez que instado a fazer prova de suas alegações, manifestou-se às 

2.989/2.990, informando a interposição de recurso especial proposto 

pelos requeridos, bem como sobre suposto equívoco ao afirmar o trânsito 

em ju lgado da  ação de  Reso lução Cont ra tua l  n º 

3001271-50.2013.8.26.0062, que tramita junto a Comarca de Bariri-SP.

2. Diante disso, DETERMINO a manutenção da decisão que determinou a 

suspensão destes autos até o trânsito em julgado da ação de Resolução 

Contratual, devendo os autos permanecerem suspensos em Cartório.

3. Advirto desde já que a formulação de novo pedido de prosseguimento 

do feito, por qualquer das partes litigantes, ficará CONDICIONADA a 

apresentação da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida no 

processo de nº3001271-50.2013.8.26.0062, sob pena de aplicação de 

multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

art.77, II e §1º, do CPC.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves, Gleimater de Sousa Camilo, 

OTAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

1. Considerando a ausência injustificada do requerido à audiência de 

conciliação e que este estava ciente do ato (fls. 93/94), APLICO MULTA, À 

PARTE RÉ, DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA 

CAUSA, POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, 

que reverterá em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Barra do Garças, conta corrente 6.565-X, agência 

7140-4, Banco do Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, nos termos do art. 

334, §8º do CPC/2015.

 2. OFICIE-SE ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA dessa urbe, para conhecimento e cobrança da 

multa que foi aplicada nos autos em desfavor do requerido.

3. CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 6714-59.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cotingo José da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira - OAB:PR 20.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

 1. Considerando o acórdão proferido nos autos nº 3006-08.2018 (CIA), 

bem como a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 09, que alterou as competências 

das Varas Cíveis de Barra do Garças, DETERMINO O CANCELAMENTO da 

audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 04/09/2018.

 2. Após, voltem-me conclusos para posterior designação de audiência de 

acordo com a pauta desta Vara.

 3. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173562 Nr: 6763-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 Vistos.

1. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 16 DE 

OUTUBRO DE 2018, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos 

termos da decisão de fls. 145/146, mantendo incólumes os demais itens.

2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277392 Nr: 5671-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Gomes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de retificação de registro civil, proposta por HUGO GOMES 

LIMA, aduzindo que, na certidão de seu casamento, o Cartório de Registro 

Civil do Município de General Carneiro - MT não procedeu ao assentamento 

e registro de Escritura Pública do Pacto Antenupcial realizado entre ele e 

seu cônjuge.

 2. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não preenche 

os requisitos do art. 319 do CPC/2015, uma vez que não consta nenhum 

documento pessoal do requerente, apenas sua certidão de casamento. 

Ademais, o cônjuge do requerente, por óbvio interessado no feito, sequer 

foi citado.

 3. Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM, e DETERMINO a intimação 

do requerente para que, no prazo de 15 dias, apresente: i) as informações 

e os documentos necessários à propositura da ação constantes no inciso 

II do CPC/2015; e ii) a qualificação de seu cônjuge, para que este possa 

ser citado, sob pena de indeferimento da inicial.

 4. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 207501 Nr: 8032-77.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Souza Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 4. Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para DETERMINAR 

o que segue:5. INTIME-SE o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os contratos em suas vias originais, uma vez que estes se 

fazem necessários à perícia. 5. Apresentados os contratos, desde já, 

NOMEIO como perito grafotécnico o Dr. CLODOALDO CARVALHO 

QUEIROS, brasileiro, casado, perito, fones: 3401-6465 ou 9906-1327, 

podendo ser encontrado na POLITEC, Bairro: Centro, nesta cidade, para 

realização de perícia técnica do contrato, objeto da lide (fls. 158, 164/165 

e 166v/168) , sendo que o perito servirá escrupulosamente no 

desemprenho de seu encargo, independentemente de compromisso legal, 

nos termos do art. 464 e ss., do CPC/2015.6. Em atenção ao art. 429, I, do 

CPC/15 e considerando que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, FIXO os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

de acordo com o contido no Artigo 6º da RESOLUÇÃO 127/2011 do CNJ.7. 

No caso de aceitação da nomeação, EXPEÇA-SE certidão em favor do 

perito para recebimento de seus honorários junto ao Estado de Mato 

Grosso, a qual vale como título executivo judicial (art.515, V, CPC/2016).5. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, 

CPC/2015).6. Após, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com cópia 

dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato o mais breve possível.8. Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.9. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE vistas às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.10. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 195855 Nr: 1040-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Dela Libera Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Adalberto Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLENE DELA LÍBERA 

DUARTE SIQUEIRA - OAB:, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 DESPACHO

Processo nº: 1040-03.2015.811.0004 (Cód. 195855)

Vistos etc.

1. Para uma melhor compreensão dos fatos, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos autos, cópia de Certidão 

de Casamento.

2. Decorrido o aludido prazo, façam os autos conclusos para as devidas 

deliberações.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 28 de agosto de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259052 Nr: 12205-76.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoro Agro Comércial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) NEUDI PEDRO 

MANFROI JÚNIOR, para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento do valor correspondente a R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

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

Agência 0571-1, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

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

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285808 Nr: 10538-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Dilermando Vilela 

Garcia Filho, Necy Araújo Lustosa Vieira, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante, Pollyana Machado de Moraes Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Walter 

George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Para a concessão da liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a) que haja relevância dos 

motivos ou fundamento em que se assenta o pedido inicial; e b) que haja 

possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, 

ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, 

se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (Lei 

nº 12.016/2009, art. 7º, III). Em análise preliminar e não exauriente da 

matéria de fundo, a concessão imediata da liminar poderá violar os 

princípios da presunção de legitimidade dos atos administrativos, uma vez 

que o ato do impetrado está baseado em Lei Municipal (Lei Complementar 

n; 181/2016). Assim, é prudente que este juízo oportunize ao impetrado o 

contraditório, a fim de obter elementos mais contundentes para proferir 

decisão mais segura. Ademais, se deferida a liminar pretendida, 

estaríamos desprezando, de plano, a presunção de legalidade dos atos 

administrativos.De outro turno, não se vislumbra, neste momento, o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o impetrante, em 

eventual concessão da segurança, no mérito, poderá ser ressarcido na 

esfera civil por perdas e danos. Diante disso e tudo o mais que dos autos 

consta, não conheço, neste momento, o pedido liminar 

pleiteado.NOTIFIQUE-SE a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (Lei nº 

12.016/2009, art. 7º, inciso I).Após esse prazo, com ou sem as 

informações, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009).Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do Garças-MT, 03 de 

setembro de 2018CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96391 Nr: 9147-46.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo, nos moldes das decisões de fls. 97/99.

Ato contínuo, digam as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Sem prejuízo cumpra-se integralmente a decisão de fls.118.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31809 Nr: 1113-92.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DA FAZENDA 

PUBLICA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 82/83.

Proceda-se o desentranhamento da CDA’s n° 20143 à 20147 promovendo 

as devidas anotações.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, e sob pena de 

arquivamento provisório conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o 

débito e indicar bens passíveis de penhora.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 278370 Nr: 6273-73.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Alves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1. Oficie-se ao Detran - MT, sobre a condenação à pena acessória 

consistente na proibição de obter permissão de dirigir veículo automotor 

pelo período de 06 (seis) meses.

2.Quanto ao comparecimento mensal em juizo, intime-se o reeducando 

para iniciar imediatamente o cumprimento da pena, sob pena de eventual 

regressão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 222923 Nr: 4632-21.2016.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Henrique Silva Salermo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANITA DOS PASSOS 

MÁXIMO - OAB:41700

 Decisão

Autos n. 4632-21.811.0004 (cód. 222923)

 Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do reeducando 

Lucas Henrique Silva Salermo, nascido em 10.8.1995, filho de Eduardo 

José Salermo e Elaine Pereira Silva.

O reeducando mediante sua advogada, postula a transferência do 

presente executivo para a comarca de Goiânia-GO, pois possui residência 

fixa e convívio familiar naquela comarca (fls.184/193).

Do exposto,

1. Solicite-se anuência ao Juízo da vara de execuções da cidade de 

Goiânia-GO, para remessa do presente executivo àquela comarca.

2. Realize-se cálculo.

3. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 03.09.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 193857 Nr: 13226-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvonei Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, Polyane Pimentel Galvão - OAB:37682 DF

 Sentença

Autos n.º 193857

 1. Relatório

Trata-se de ação penal pública (fls. 03/06) ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de Silvonei Lima de Oliveira, pela suposta prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

O acusado foi devidamente notificado e apresentou resposta à acusação.

A denúncia foi recebida em 18.01.2016. Instrução realizada em 02.05.2016 

(fl. 99). Laudo definitivo de droga juntado às fls. 114/115.

Em alegações finais apresentadas às fls. 116/121, o Ministério Público 

postulou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP, 

alegando fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

Às fls. 123/126, 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 
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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."

 Dispositivo

a) Absolvo o acusado Silvonei Lima de Oliveira, da imputação de tráfico de 

drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) Destrua-se a droga apreendida, bem como a balança de precisão 

listada à fl. 66;

c) Quanto aos demais objetos de fl. 66, restitua-se a quem de direito;

d) Não sendo os objetos reclamados no prazo de até 90 (noventa) dias 

contados do trânsito em julgado, proceda-se na forma do art. 123, do CPP;

e) Intimem-se;

f) Após o trânsito em julgado, arquive-se;

g) Cumpra-se.

Barra do Garças, 3.9.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 73157 Nr: 6394-87.2007.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josano Azevedo da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Em 03.09.2018, às 16hrs29min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o reeducando que se apresentou espontaneamente para 

justificar o descumprimento referente ao carregamento de seu 

equipamento de monitoração eletrônica. Após, o MM Juiz, em áudio, 

decidiu: “1. Acolho a justificativa, principalmente premiando o 

comparecimento espontâneo e diante dos laudos de fls. 683/688, 

mantendo o regime semiaberto, bem como a monitoração eletrônica 2. 

Efetue-se novo cálculo com data base em 16.05.2018, conforme decisão 

de item 3, de fl. 674.” 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.: 277474 Nr: 5713-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nayara Renata Dias Carvalho, Gleiciane de 

Assis Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 03.09.2018, às 16hrs29min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente a ré que se apresentou espontaneamente para 

apresentar exames que atestam a gravidez. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. 

Diante da gravidez comprovada, retiro o equipamento de tornozeleira 

eletrônica. 2. A ré deverá portar cópia desta ata para apresentá-la à 

direção da Cadeia Pública, para a retirada do equipamento de 

monitoramento eletrônico.” 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.: 178703 Nr: 676-65.2014.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Rodrigues Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 03.09.2018, às 17hrs39min (MT), na sala de audiência, presente a MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão. Realizado o pregão, presente o 

reeducando. Após, o MM Juiz, em áudio, decidiu: “1. Diante da reiteração 

criminosa, seria o caso de aplicação da Súmula 526, do STJ, contudo, pela 

ausência de perigo em liberdade, efetuo regressão cautelar parcial do 

reeducando, alterando a data base para 31.08.2018, bem como 

manutenção do programa de monitoramento eletrônico. 2. Designo 

audiência de justificação para 09.11.2018, às 14hrs30min (MT), saindo o 

reeducando 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.: 218250 Nr: 1779-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Natan Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Em 03.09.2018, às 15hrs58min (MT), na sala de audiências, presente o 

MMº. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e os Advogados Ozair Silva Proto e Mauro 

Gomes Piauí. Aberta a audiência. Presente o réu. Realizada a oitiva das 

testemunhas Maria Carolina Koch Garcia, Divino Dias dos Santos. O 

Ministério Público manifesta pela oitiva da vítima Romário Silva Heitze. 

Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Designo audiência de instrução para o dia 

29.11.2018, às 16hrs, devendo a testemunha Romário Silva Heitze ser 

conduzida coercitivamente. 2. Saem o réu, defesa técnica e a testemunha 

Luciano Severino da Silva devidamente intimados 3. Intime-se a 

testemunha de defesa Patricia Duarte Nunes, endereço de item ‘2’ de fl. 

42., cujo nome deverá der ratificado.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267703 Nr: 17824-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC, DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 13.12.2018, às 

14:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s ) 

defensor(a)(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de 

instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) 

ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, 

interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na 

condução coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de 

justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa 

prevista no art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 

(dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 

219, CPP).Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, 

depreque-se sua oitiva.Considerando a idade das vítimas, oficie-se à 

Diretoria do Foro quanto a necessidade de realização de suas oitivas em 

sala de depoimento sem dano, informando, inclusive, a data da audiência a 

ser realizada para as providências necessárias.Intime-se o(a) 

psicólogo(a) do Juízo acerca da data designada.Cumpra-se com a 

urgência que o caso requer.Barra do Garças/MT, 23 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: 8012727-98.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA MENEZES (ADVOGADO(A))

J. M. GURGEL - EIRELI (REQUERIDO)

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? Na 

execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será 

de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ? 

Salvador/BA). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI (ADVOGADO(A))

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 
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interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 16 de Junho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

MARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, 

NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O , para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 16:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES TINAN (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA BRITO (REQUERENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

MT0015215A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 09/10/2018 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: 1002269-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (ADVOGADO(A))

IRACEMA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-93.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEONICE NIMIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

MONETIZZE LTDA - ME (REQUERIDO)

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

NDN TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

RD TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

IG PUBLICIDADE E CONTEUDO LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 

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: 1000890-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

FRUTARIA OLIVEIRA COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, em relação à parte requerida Cielo S/A, designada para o 

dia 17/10/2018 Hora: 15:00 (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: 1000068-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR RODRIGUES DE ASSIS (REQUERENTE)
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EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, não sendo discutidas no presente autos, sendo 

de origem de outros contratos com a ré. Desse modo, na hipótese sub 

judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre promovente e 

promovido e que, em razão disso, a negativação seja indevida, a 

pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, face à 

incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10024120865449001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10145120512200001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL 

INOCORRENTE. 1. Anotações preexistentes em cadastros restritivos de 

crédito que não foram objeto de impugnação judicial. Aplicação da Súmula 

385 do STJ. 2. Sem a prova da irregularidade das prévias anotações do 

nome da autora em cadastros restritivos de crédito, forçoso concluir que, 

na data da propositura da ação, a autora já tinha o seu nome registrado 

como má pagadora. 3. Desconforto que permanece nos limites de mero 

incômodo, sem configurar sofrimento ou humilhação capaz de atentar 

contra a honra subjetiva e ensejar reparação qualquer, uma vez se, como 

dito, a autora já inscrita como inadimplente, não pode, com a devida vênia, 

se sentir moralmente ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que 

se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001413-46.2017.811.0004 Pólo Ativo: ERVACY MOREIRA DA 

SILVA ROLDAO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 28 de 635



há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-04.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ (ADVOGADO(A))

HILDA GALDINO FERREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

NILTON MARTINS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - 

MT0003378AAdvogado do(a) REQUERENTE: TANIA DE FATIMA FANTE 

CRUZ - MT0003378A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 10/10/2018 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: 8011249-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES DE MARKETING 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos pagamentos 

da condenação juntados nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

SUNAMITA DOS REIS GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma adquiriu produto na internet e o mesmo não foi entregue/atrasou. 

Pleiteia danos morais. Em contestação a requerida, em síntese, alega que 

a autora não produziu prova dos seus argumentos, que entregou 

efetivamente os produtos perdendo o objeto a presente ação. Refuta 

danos morais querendo caracterizar mero aborrecimento. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente compras e seus pagamentos, 

e a requerida não comprova a entrega atempada, embora mencione. A ré, 

portanto, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo 

um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de 

serviço deve ser reparado. Sobre os danos materiais, entendo que o valor 

descontado, qual seja duas parcelas de R$ 1.339,00 (hum mil trezentos s 

trinta e nove reais), deve ser o parâmetro para ser fixado, desde a data 

do respectivo desembolso. Noutro passo, temos que a lei Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem direito à 

devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, não há que se ventilar essa hipótese, por não restar 

configurada a evidente má-fé. Além do mais a empresa pode ter sido 

vítima de estelionatários, o que não exime sua responsabilidade mas exime 

sua má-fé. Por fim, entendo que o valor dos danos arbitrados já 

compensarão acessando a parte compensatória do dano moral, já 

definido. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 
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Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ R$ 1.339,00 (hum mil trezentos s trinta e nove 

reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o desembolso, 

e com juros de 1% de mora desde a data da citação válida. c) condenar a 

promovida a pagarem à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000089-84.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada (Centro de Formação), 

alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob 

argumento que foi concedido a devolução do valor do empréstimo 

contratado, devendo ser determinado a devolução do valor pago. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se CONTRADIÇÃO a existência 

de algum elemento que diverge do fato trazido aos autos. No caso, ciente 

que nos Juizados Especiais não existe possibilidade de pericia e ainda 

necessário apresentar na sentença valor liquido e certo, a base de calculo 

para restituição do valor de dano material foi o apresentado pela própria 

autora, vez que somente informou o valor contratado, não apresentando, 

tampouco nos seus pedidos nenhum valor a titulo de dano material, assim, 

este juízo utilizou-se do único valor apresentado. Ainda, entendo que o 

valor aplicado quanto ao dano moral, também é capaz de abranger 

prejuízos materiais. Sendo assim, não se trata de CONTRADIÇÃO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000788-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERENTE)

HERBERT DE SOUZA PENZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA DA SILVA COELHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HERBERT DE SOUZA PENZE - MT0022475A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 

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: 1001564-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULICEIA BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MOBILE TECH COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA E ARTIGOS EIRELI 

- ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MANOELA RODRIGUES DA SILVA - MT0022280A, 

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 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: 8012966-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES (REQUERENTE)

JOAO LIANDRO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ELOI DE ALCANTARA ARAUJO (REQUERIDO)

MIKAELLA DE ALCANTARA NOGUEIRA (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 JOAO LIANDRO TAVARES, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: JOAO LIANDRO 

TAVARES - MT0020992A, para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça, informando o atual endereço da parte requerida 

Sergio Eloi de Alcantara Araujo, para fins de citação e de continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCELINO DE JESUS (REQUERENTE)

THIAGO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.R. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

DANILLO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - 

MT0020660AAdvogado do(a) REQUERENTE: RAIZZA ADRIELLY 

FERREIRA DA SILVA - MT0020660A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 17/10/2018 Hora: 16:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012684-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA ELIAS ARANTES (REQUERENTE)

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 
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correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 
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processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, 

NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O , para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 17/10/2018 Hora: 16:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001537-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KRETSCHMER DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão da indigitada tutela provisória de urgência, faz-se 

necessário que na hipótese vertente estejam presentes os requisitos 

delineados no artigo acima grafado. No que tange à probabilidade do 

direito, esta restou devidamente demonstrada, notadamente pelas contas 

de água dos meses de julho e agosto de 2018 juntadas aos autos, bem 

como pelo extrato do consumo médio e faturado dos últimos 20 (vinte) 

meses, demonstrando que, de fato, ocorreu alguma irregularidade ante o 

consumo exorbitante de água dos últimos 02 (dois) meses, em 

comparação aos anteriores. No que tange ao requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato que o corte no 

fornecimento de água gera grande aborrecimento à parte autora e sua 

família, tendo em vista tratar-se de serviço essencial à população. O 

perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência 

acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito 

que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, podendo ter o fornecimento de água suspenso a 

qualquer momento pela requerida, cabendo destacar que a delonga na 

entrega da medida postulada poderá acarretar segundo dito alhures, 

prejuízos de ordem moral e financeira àquela. No que se refere ao fumus 

boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito lesado da 

Requerente por conta da conduta da Ré, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 
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6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento?. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp 1125621/MG 

- RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 - 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 7-Face ao exposto, e com arrimo no art. 

300, do Código de Processo Civil, concedo initio litis a TUTELA 

ANTECIPADA vindicada, no que toca ao pedido da parte requerente para 

que a demandada se abstenha de suspender o fornecimento de água de 

sua residência e não insira o CPF da Sra. Ilani Kretschemer dos Santos no 

Cadastro de Proteção ao Crédito, até o deslinde do feito, sob pena de 

multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais). 8-Tendo em vista já ter 

sido aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 09-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001537-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KRETSCHMER DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/10/2018 

Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 286260 Nr: 10790-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP, Nelceli Dias 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea / MT, Sema - Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Processo nº : 10790-24.2018.811.0004 (Cód. 286260)

Vistos, etc.

1. A vestibular padece de vício vez que em descompasso com o art. 6º, 

caput, da Lei 12.016/2009), motivo pelo qual determino a intimação do 

impetrante, na pessoa do seu advogado, para que junte aos autos cópias 

dos documentos que instruem a exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser indeferida conforme os termos do art. 321 do Diploma 

Processual Civil.

2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 03 de Setembro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209982 Nr: 9537-06.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Advaldo Gomes Portilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuela Eni Silveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Sidney 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 DESPACHO

 Código: 209982

 Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial disponível em fl. 78, nestas razões, 

INTIME-SE o advogado do querelante para manifestar ensejando o 

prosseguimento do feito

2. Após, faça-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 30 de agosto de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARILENE FERREIRA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SP/BGU/MAGAZINE HELOISA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida esta simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 
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ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002292-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEYNE SILVA MORAIS (REQUERENTE)

MARIANA DE SOUSA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

HALLANA CARLA DE MORAES (REQUERIDO)

FABIO JUNIOR DOS SANTOS BUENO (REQUERIDO)

ANGELO DE SOUSA BARBOSA (REQUERIDO)

NAYAHAN GABRIEL ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

KAIO DOS SANTOS VILAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 28 de Agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRISHOP COMERCIO DE REFRIGERACAO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: ENUNCIADO 

90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM ANUÊNCIA 

DO RÉU JÁ CITADO, IMPLICARÁ NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, AINDA QUE TAL ATO SE DÊ EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 
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DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011444-74.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (ADVOGADO(A))

CIRLENE DE SOUSA NEVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 16 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010481-66.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALTON GUIMARAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 500 MILHAS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 36 de 635



intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DION CLESIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Julho de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000086-32.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO BMG Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada (Centro de Formação), alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob argumento que foi concedido a 

devolução do valor do empréstimo contratado, devendo ser determinado a 

devolução do valor pago. Em análise às circunstâncias e elementos dos 

autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 

9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Configura-se CONTRADIÇÃO a existência de algum elemento que diverge 

do fato trazido aos autos. No caso, ciente que nos Juizados Especiais não 

existe possibilidade de pericia e ainda necessário apresentar na sentença 

valor liquido e certo, a base de calculo para restituição do valor de dano 

material foi o apresentado pela própria autora, vez que somente informou 

o valor contratado, não apresentando, tampouco nos seus pedidos 

nenhum valor a titulo de dano material, assim, este juízo utilizou-se do 

único valor apresentado. Ainda, entendo que o valor aplicado quanto ao 

dano moral, também é capaz de abranger prejuízos materiais. Sendo 

assim, não se trata de CONTRADIÇÃO a pretensão do Embargante e sim, 

de insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CORACI CAMILO RODRIGUES (REQUERENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000089-84.2018.811.0004 Pólo ativo: CORACI CAMILO 

RODRIGUES Pólo passivo: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte Reclamada (Centro de Formação), 

alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob 

argumento que foi concedido a devolução do valor do empréstimo 

contratado, devendo ser determinado a devolução do valor pago. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. Configura-se CONTRADIÇÃO a existência 

de algum elemento que diverge do fato trazido aos autos. No caso, ciente 

que nos Juizados Especiais não existe possibilidade de pericia e ainda 

necessário apresentar na sentença valor liquido e certo, a base de calculo 

para restituição do valor de dano material foi o apresentado pela própria 

autora, vez que somente informou o valor contratado, não apresentando, 

tampouco nos seus pedidos nenhum valor a titulo de dano material, assim, 

este juízo utilizou-se do único valor apresentado. Ainda, entendo que o 

valor aplicado quanto ao dano moral, também é capaz de abranger 

prejuízos materiais. Sendo assim, não se trata de CONTRADIÇÃO a 

pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a sentença, a qual o 

Recurso Inominado é o recurso devido. Sendo que os Embargos 

apresentados tem função apenas protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO 

INFRINGENTES, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

DEUSDET GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa e muito menos provas ou menções reais do abalo ao 

patrimônio subjetivo. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 
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existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando 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$ 9.000,00 (nove 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. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) mantenho o depósito judicial realizado 

sob judice, até ser decidido o destino dos valores. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002176-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH PAGLIARI CARDOSO (REQUERENTE)

HIDALGO FONSECA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RICARDO BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA 21 DE ABRIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança de danos 

materiais. Narra o autor que por atos ilícitos da requerida tem direito a ser 

ressarcido. Aponta débito transcrito na exordial. A ré não compareceu 

para contestar a ação, devendo ser decretada sua revelia. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela 

parte autora, e a mingua de outros documentos que isentem a requerida, 

tenho que a procedência da cobrança é medida que se impõem. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) condenar a promovida a pagar à parte autora, o valor estampado 

no pedido exordial, atualizado pelo INPC desde a data em que deveria ser 

pago, e com incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 

da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001072-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JULIENE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIW - BRASIL INTERNET WIRELESS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Avançando apenas, na 

possibilidade do art. 48, in fine, temos que não há que se falar em 

momento equivocado de análise de gratuidade. Se o autor não entendia 

ser o momento de analisar, então porque pediu na petição inicial (item c)? 

Então a decisão não merece reparos. Ante o exposto, de acordo com as 

razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, 

mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como 

todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 
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expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD (ADVOGADO(A))

TEREZINHA ARAUJO PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA 

DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS 

DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015)). Logo, 

comprovada que a inclusão/cobrança foi indevida, acessando 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$ 9.000,00 (nove 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. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do 

art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) 

contestada (s), cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, 

declarando ainda defeito na prestação de serviço. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, se ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar 

à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o 

arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros 

de 1% a partir da citação válida. d) refuto a tese de coisa julgada, tendo 

em vista que a restrição é datada de 2015 e o registro persiste em 2017. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011320-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZULIAN (REQUERENTE)

ROGERIO NOBREGA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA KASSAOKA (REQUERIDO)

ROBSON ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 
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sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Avançando apenas, na 

possibilidade do art. 48, in fine, tem-se na remansosa jurisprudência que a 

justificativa deve ser juntada pelo menos algumas horas ANTES da 

audiência, não tendo o condão da justificativa anterior afastar a 

contumácia, que nesta esfera é imperiosa. Ante o exposto, de acordo com 

as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, 

mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como 

todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. ALTERO A DECISÃO SOMENTE PARA 

DEFERIR OS BENEFICIOS DA GRATUIDADE. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOLZAN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARTINS MORIGI (REQUERENTE)

MAURICIO COSTA BARBOSA (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. A própria narrativa da parte autora 

traz que o produto não foi entregue porque não estava em casa, e depois 

que optou por não pagar a fatura do cartão de crédito, situações que já 

acessam fatores eximentes de nexo de causalidades. A parte também não 

demonstra os elementos da afetação do patrimônio subjetivo. Ante a 

absoluta falta de provas, e a manifesta inadequação da fórmula eleita, a 

improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES CANEDO (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

ANA PAULA ANDRE DA MATA (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRE DA MATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCIA BUENO DE SOUZA (REQUERIDO)

BALTAZAR NETO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 
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verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança. Narra o autor 

que é credor do segundo requerido. Aponta débito transcrito na exordial 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Logo, existindo um lastro 

probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros documentos 

que isentem a requerida, tenho que a procedência da cobrança é medida 

que se impõem. As teses de defesa da revisão contratual e limitação de 

honorários não devem prosperar. Sobre revisão de contrato de 

honorários, temos que esta somente se deve operar quando for 

demonstrada uma onerosidade teratológica, o que não é o caso dos autos. 

Ressalte-se ainda que a narrativa da exordial é de que o objeto do 

contrato foi cumprido, não sendo objeto de questionamento, e a alegação 

de onerosidade somente veio como adereço do inadimplemento, quando 

provocado por este processo a pagar. Observe-se os argumentos da 

defesa: Excelência, em que pese o zelo e atuação brilhante dos doutos 

advogados, nada se justifica e torna plausível a prática de aviltada 

cobrança por honorários inflacionados. Como bem narrado na exordial, a 

atuação dos Juristas se resumiu em pedido de progressão de regime, a 

fim de possibilitar um regime menos gravoso e aplicação de lei mais 

benéfica ao condenado primário, não havendo atuação no processo 

executivo penal, ou participação em audiência admonitória. Embora os 

argumento sejam precisos em indicar “alvitamaneto” (que na verdade é o 

cenário onde os honorários estão diminuídos, abaixo do normal) e 

inflacionamento de honorários, não foi feita nenhuma construção 

probatória de que os preços de mercado são diferentes. A tabela de 

valores da OAB-MT, juntada, não é a referência fixa, mas na verdade traz 

os valores MINIMOS que devem ser observados pelos profissionais da 

advocacia, de fato, como foi definido recentemente pelo STJ, não há que 

se falar que exista um limite de valores. Sobre limitação do valores dos 

honorários, a meu sentir, É muito importante que se delimite o âmbito de 

atuação do Judiciário nesse aspecto; o Judiciário não pode interferir na 

relação entre o advogado e o cliente, sob pena de quebrar a inexistência 

de hierarquia. Sobre o tema, Kipper, ao finalizar seu voto no Agravo 

00.072.268.720.124.040.000, julgado em 18 de setembro de 2013 assim 

manifestou-se: ‘‘Resumindo, tem-se a respeito do tema o seguinte 

panorama: a regra geral é a não intervenção do Poder Judiciário no 

contrato de honorários advocatícios”. Nancy Andrighi, no REsp 

1.731.096-STJ, lembrou que o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil sugere um limite para a cláusula de êxito, “não um 

percentual que deva obrigatoriamente ser aplicado”, cabendo às partes 

fixar um montante razoável para ambos. Assim, só em causas gritantes, 

que possam afetar a harmonia da ordem pública, isso deve ocorrer. Não é 

o caso dos autos. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado nas cártulas, conforme pedido exordial, 

atualizado pelo INPC desde a data em que deveria ser pago, e com 

incidência de 1% a partir da citação. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE ISAC VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório da negativação do CCF. Além disso, a baixa da 

natureza pretentida deve ser realizada junto ao Banco, em procedimento 

administrativo / interno, somente cabendo ao judiciário intervir caso 

obtenha negativa ilegal. O autor não prova que tentou resolver a questão 

de forma administrativa. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES (ADVOGADO(A))

ANTONIA RODRIGUES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

LUCIDALVA ELIAS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação indenizatória, onde a 

promovente, em síntese, aponta que o requerido teria divulgado ofensas a 

sua pessoa na internet e ainda feito comentários desabonadores. Pede 

danos morais O promovido por sua vez, em sua contestação afirma uma 

série de questões alegando dívida anterior, uma serie de fatos paralelos e 

mero aborrecimento. Com efeito, narrados na inicial fatos jurídicos que se 

constituem, em tese, atos ilícitos (perfeita subsunção dos fatos narrados à 

norma material) e efetuada a prova dessas alegações (publicações) fica 
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evidente o ato ilícito pelos conteúdos eminentemente denegridores. A parte 

promovida, ao tempo que apresentou defesa direta, não fez contraprova 

ou apresentou elementos suficientes para eximir suas responsabilidades, 

de forma que o acolhimento da pretensão deduzida pela requerente se 

torna inevitável. Ao contrário do que pensa muita gente, a internet não é 

mundo livre de regras jurídicas, onde as pessoas possam fazer o que 

desejem, sem enfrentar as consequências de seus atos. A 

responsabilidade por ato praticado na internet pode surgir em qualquer 

das formas de utilização dela. Pode ocorrer em redes sociais, na troca de 

e-mails e arquivos, na negociação de um contrato, na compra de bens em 

lojas virtuais (o comércio eletrônico ou e-commerce), em blogs e em 

qualquer outro site ou forma de interação eletrônica, inclusive por meio de 

telefones inteligentes (os smartphones), tablets etc. No caso em tela, o ato 

ilícito cometido pela internet, percebemos que as provas foram 

conseguidas por imagem (pelo comando Print screen ou equivalente), 

onde as ofensas públicas ficam evidentes. Então não havendo dúvidas da 

autoria dos comentários, e do seu evidente conteúdo agressivo, a 

condenação do autor em danos morais é medida que se impõem. Entendo 

que a conduta do requerido causou sim abalo moral à parte autora, abalo 

esse passível de indenização, não caracterizado como mero transtorno ou 

aborrecimento. A jurisprudência acolhe esse entendimento, senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA. MENSAGENS DE 

CUNHO OFENSIVO ESCRITAS NA PÁGINA DE RELACIONAMENTO 

FACEBOOK. AFRONTA À HONRA E IMAGEM DA REQUERENTE. DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004158945, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado 

em 29/01/2013). Passando a fixação do valor da indenização, temos que 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Na 

esteira destes parâmetros, verifico que a quantia pleiteada pela autora a 

título de reparação, é de alta, posto que o valor da indenização não deve 

propiciar enriquecimento da parte que busca reparação do dano moral. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a gravidade, a natureza e a 

repercussão da ofensa, a situação econômica da ofensora e da ofendida, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a parte promovida a pagar à 

autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

devidamente atualizados desde o arbitramento togado, na forma da 

Sumula 362 do STJ. b) rejeitar o pleito da parte promovida por 

consequência teleológica dos argumentos do corpo da sentença. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002064-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS FERREIRA VALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA 25038427120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pela 

promovente em face da promovida, onde a autora alega em síntese que 

houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, onde a 

mesma adquiriu produto na internet e o mesmo não foi entregue/atrasou. 

Pleiteia danos morais. A requerida mesmo citada foi revel. Indo para os 

contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação é evidente de 

consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente 

para considerar a inversão do ônus da prova como direito subjetivo do 

autor, aplicando as devidas consequências. Pois bem. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente compras e seus pagamentos, 

e a requerida não comprova a entrega atempada, embora mencione. A ré, 

portanto, não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, existindo 

um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na prestação de 

serviço deve ser reparado. Sobre os danos materiais, entendo que o valor 

descontado, qual seja duas parcelas de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e 

cinquenta reais), deve ser o parâmetro para ser fixado, desde a data do 

respectivo desembolso. Noutro passo, temos que a lei Civil impõe àquele 

que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 

927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem direito à 

devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso 

concreto, não há que se ventilar essa hipótese, por não restar 

configurada a evidente má-fé. Além do mais a empresa pode ter sido 

vítima de estelionatários, o que não exime sua responsabilidade mas exime 

sua má-fé. Por fim, entendo que o valor dos danos arbitrados já 

compensarão acessando a parte compensatória do dano moral, já 

definido. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar defeito na prestação de serviço. b) condenar a 

promovida a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta 

reais), a título de dano moral, devidamente atualizado desde o desembolso, 

e com juros de 1% de mora desde a data da citação válida. c) condenar a 

promovida a pagarem à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista 

cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MACHADO (REQUERENTE)

ROBSON ADRIANO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa e muito menos provas ou menções reais do abalo ao 

patrimônio subjetivo. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA PEREIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que foi surpreendida com os valores que estão 

sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque não foi juntada comprovante de negativação. A parte autora não 

teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação do 

patrimônio imaterial, se limitando a descrições genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 
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conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SONIA SOUSA VILELA (REQUERENTE)

JOSE NILTO ROSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de cobrança de danos 

materiais. Narra o autor que foi vítima de furto dentro da agencia, no 

momento em que ia efetuar depósito e houve deposito a menor. A ré alega 

que não tem responsabilidade com os fatos, que não foram 

caracterizados elementos para danos morais e refuta os pedidos 

exordiais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O banco certamente 

responde pela teoria do risco da atividade. Com certeza tem sistema de 

segurança nos caixas eletrônicos e eventos de filmagem diversos, e 

lançou mão de juntar esses mecanismos para busca da verdade real. 

Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a 

mingua de outros documentos que isentem a requerida, tenho que a 

procedência da reparação material é medida que se impõem. Sobre danos 

morais, em detrimento das ocasiões que podem ser consideradas que não 

foram culpa exclusiva do banco, ficando apenas a responsabilidade da 

atividade como elemento caracterizador, razão pelo qual entendo por 

julga-los improcedentes Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a promovida a pagar à parte 

autora, o valor estampado no pedido exordial, a titulo de danos materiais, 

atualizado pelo INPC desde a data em que deveria ser pago, e com 

incidência de 1% a partir da citação. b) rejeitar condenação em danos 

morais por entender não estarem caracterizados e/ou serem imputáveis a 

ré. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002104-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

CLEIDIMAR DUARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Alega em síntese que o autor teve 

lançada restrição de alienação fiduciária sem ter dado qualquer causa a 

este resultado, imputando ser vítima de fraude. Em contestação a 

requerida em síntese, que houve fraude. Que não fez prova e por isso 

refuta danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal da requerida. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de concessão de 

crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais que a empresa responde 

pelas consequências gravosas que causar a quem quer que seja, pela 

aplicável teoria do risco da atividade. No caso em apreço a ré não trouxe 

elementos de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança/inscrição/gravame, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 
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CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando 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$ 9.000,00 (nove 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. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. b.1.) transita em julgado a presente sentença, 

determino a escrivania que possa ao DETRAN DE GOIÁS, BEM COMO A 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, que RETIRE O GRAVAME 

FRAUDULENTO DO VEÍCULO, no prazo máximo de 10 (dez) dias. c) 

condenar a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a 

quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da citação válida. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

31 de Agosto de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002284-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa e muito menos provas ou menções reais do abalo ao 

patrimônio subjetivo. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BRAZ REZENDE 04769809174 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 
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legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BELTON MOREIRA OLIVEIRA (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001171-53.2018.811.0004 Pólo Ativo: BELTON MOREIRA 

OLIVEIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a Reclamada. 

Na contestação a Reclamada impugna genericamente as alegações 

iniciais, aduzindo que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, visto que a 

parte autora comprova a quitação do contrato. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições, 

sendo que indevidamente o autor ingressou com uma ação para cada 

debito, devendo somente ser analisado o dano moral na mais antiga. Tal 

fato deve ser levado em apreço, haja vista que não há como se aplicar a 

Súmula 385 do STJ, porquanto as inscrições não se reputam legítimas, 

impedindo a indenização, posto que não é de conhecimento deste Juízo o 

julgamento de nenhum processo mencionado acima ratificando se devida 

ou não as outras inscrições. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). Sendo que a maneira correta para pleitear a 

indenização nesse tipo de situação, seria o ingresso de uma única ação 

com todas as empresas no pólo passivo, visto que declarar conexão 

nessa fase processual, acarretaria na extinção sem análise de mérito, em 

decorrência do limite do teto do valor da causa do Juizado Especial. Nesse 

sentido, o entendimento é para conceder dano moral somente na primeira 

negativação indevida, ou mitigar os valores a fim de evitar enriquecimento 

indevido: CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. FRAUDE 

PRATICADA POR TERCEIROS. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS NEGATIVAÇÕES. 

TODAS QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. HIPÓTESE DE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DISJUNTIVA. DANO MORAL ÚNICO. 

VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Antes de enviar o nome do consumidor aos órgãos de restrição 

ao crédito, a empresa deve tomar as cautelas necessárias para evitar 

inscrições indevidas, respondendo por dano moral quando assim não age. 

É devida indenização quando a empresa efetua negócio com fraudador 

que se fez passar pelo consumidor, deixando de honrar o negócio 

efetuado, motivando a inscrição irregular. Reduz-se o valor da 

indenização de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00 para evitar o enriquecimento 

ilícito da parte quando se verifica que, em razão de situação semelhante, o 

autor sofreu negativação por parte de outras empresas e já recebeu 

várias indenizações. (TJ-RO - RI: 10033650720108220002 RO 

1003365-07.2010.822.0002, Relator: Juiz Marcelo Tramontini, Data de 

Julgamento: 11/11/2011, Turma Recursal - Porto Velho, Data de 

Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 22/11/2011.) Com 

efeito, a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora, e 

considerando que o dano moral está configurado desde a primeira 

negativação indevida, forçoso reconhecer que somente naquela ação 

caberá a análise do dano moral, resguardado o direito de nulidade do 

débito em discussão nesse processo. Importante ressaltar, que caberia a 

parte autora ter ingressado somente com uma ação constando no pólo 

passivo todas as Reclamadas, para analise do abalo moral em decorrência 

da negativação indevida. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR 

inexistência dos débitos em discussão neste processo, bem como a 

relação jurídica entre as partes. SUGIRO improcedência dos pedidos de 

danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-16.2018.8.11.0004
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001167-16.2018.811.0004 Pólo ativo: ELIDA APARECIDA DE 

PAULA CORREA MORAIS Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ELIDA 

APARECIDA DE PAULA CORREA MORAIS valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000611-14.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDVANIA LOPES DE 

HOLANDA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000605.07.2018.811.0004 Pólo ativo: MAURICIO DE SOUZA 

SILVA Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATO que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO 42419816153 (REQUERENTE)

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCOS S.A 

(REQUERIDO)

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de 

Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS (ADVOGADO(A))

VICTOR LENNER MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA, alegando defeito na prestação do serviço. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS para solução do litígio, que por serem complexas refogem a 

competência dessa esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais 

Cíveis não podem julgar ações que demandam prova complexa, em 

atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas(...). 

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS, outro caminho não há a não 

ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. Por 

fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de 

Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO. Que Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002164-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

CLAIR FERREIRA LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo promovente em face da parte promovida, 

alegando danos. Tenho que analisando detidamente os autos, tenho que 

razão não assiste ao promovente. O (a) autor (a) alega danos, mas não 

junta documentos que evidenciam sua formula. Não foi juntado nenhum 

documento comprobatório do incidente. Observe-se também que não 

existe prova de que tenha de fato tentado resolver a questão de forma 

administrativa e muito menos provas ou menções reais do abalo ao 

patrimônio subjetivo. Ante a absoluta falta de provas, e a manifesta 

inadequação da fórmula eleita, a improcedência é o único caminho que a 

ação pode tomar. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 
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conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 31 de Agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD KLINTON VILASBOAS CRUZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000607-74.2018.811.0004 Pólo Ativo: RONALD KLINTON 

VILASBOAS CRUZ Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo. De acordo com o 

artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o 

processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da 

ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma 

prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da homologação de 

sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EINARA RAICA CORREIA BAIAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001863-86.2017.811.0004 Pólo ativo: EINARA RAICA CORREIA 

BAIAO Pólo passivo: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RHANIEL HELICO MENEZES BARROS (REQUERENTE)

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000789-60.2018.811.0004 Pólo ativo: RHANIEL HELICO 

MENEZES BARROS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 
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Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO que comprovam a origem da divida, 

sendo certo que as assinatura são idênticas com os documentos 

apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência, bem como os 

documentos apresentados na contratação do plano. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005248-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA MARTINS PORTOCARRERO (REQUERENTE)

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI MARTINS (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: 

1005248-02.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA MARIA MARTINS 

PORTOCARRERO INVENTARIADO: ERNANI MARTINS Vistos etc. 

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta o 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias. Dessa maneira, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial para acostar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias, 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. Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000804-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CRUZ GONCALVES (INVENTARIADO)

JULIA MESSIAS DA SILVA (INVENTARIADO)

OSVALDO MESSIAS DA SILVA (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: 

1000804-23.2018.8.11.0006 REQUERENTE: VALDEMAR MESSIAS DA 

SILVA INVENTARIADO: NIVALDO CRUZ GONCALVES, OSVALDO 

MESSIAS DA SILVA, JULIA MESSIAS DA SILVA Vistos etc. Tendo em 

vista o lapso temporal decorrido, intime-se novamente a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para acostar aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias e documentos pessoais de todos os 

herdeiros, 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. Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003570-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. O. (ADVOGADO(A))

N. D. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003570-49.2018.8.11.0006 AUTOR: NEDIL DAS GRACAS DA SILVA RÉU: 

JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de 

União Estável Post Mortem proposta por Nedil das Graças da Silva. 

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319 do Código de Processo Civil, vez que a peça não 

indica em face de quem está sendo proposta a ação. Observo que a ação 

de reconhecimento da união estável post mortem deve ser proposta 

contra os herdeiros, sendo que nos autos não há informação definida do 

polo passivo da demanda. É de se ressaltar que a falta de um dos 

requisitos da petição inicial pode ensejar a sua inaptidão, o que impede o 

prosseguimento do processo. Diante do exposto, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, sob pena 

de indeferimento da exordial, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 485, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 03 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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M. F. B. (ADVOGADO(A))

D. B. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. D. F. (REQUERIDO)

J. M. D. S. J. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000029-76.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Guarda, Dissolução, 

Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DANIVAL BENTO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

MARIANA LANDIVAR DE FIGUEIREDO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Cáceres , 4 de setembro de 2018. Atenciosamente, ROSEMAR DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. D. S. (ADVOGADO(A))

W. D. G. T. (REQUERENTE)

O. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000490-48.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ONEIDE MARIA GONCALVES, 

WEMERSON DOUGLAS GONCALVES TESSINARI REQUERIDO: RIELZA 

FREIRE PEREIRA Vistos etc. Tendo em vista a renúncia de Rielza Freire 

Pereira ao acordo de modificação de guarda proposto, por economia e 

celeridade processual, determino a intimação dos requerentes via 

advogado constituído a emendar a inicial para ação de guarda contenciosa 

com a retificação do polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, 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. Cumpra-se. 

Cáceres, 17 de agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007443-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SIQUEIRA SANDER (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHAIDE RICARDE SANDER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO 20 (VINTE) 

DIAS Dados do processo: Processo: 1007443-91.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ELIZABETH SIQUEIRA SANDER Parte Ré: RÉU: ATHAIDE 

RICARDE SANDER Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: ELIZABETH 

SIQUEIRA SANDER Endereço: Chacara das Orquideas, 00, Olhos da Agua, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: ATHAIDE RICARDE SANDER 

Endereço: Chacará das Orquídeas, 00, Olhios agua, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Decido. O Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define 

pessoa com deficiência como “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”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que o interditando é portador de enfermidade mental, 

tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. 

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à 

curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de Athaide Ricarde Sander, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curadora Elizabeth Siqueira Sander, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, (Jackline M. Dias Tingo), digitei. 

Cáceres, 4 de setembro de 2018. JACKLINE MARCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192276 Nr: 9707-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o setor de expedição confeccione mandado de 

intimação pessoal da parte autora que compareça na defensoria Pública 

para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do presente feito, conforme determina o artigo 186,§ 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184499 Nr: 4938-18.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MARLI DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos para que o setor de expedição confeccione mandado de 

intimação pessoal da parte autora que compareça na defensoria Pública 

para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção do presente feito, conforme determina o artigo 186,§ 2º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Vistos etc.

O requerido formulou, às fls. 225, pedido de redução do valor dos 

alimentos provisórios, ante a alteração de sua situação financeira.

Embora o requerido tenha apresentado holerites e outros documentos, 

entendo que não restou suficientemente demonstrada a necessidade de 

redução dos alimentos, ao menos por ora, em especial em razão de o 

requerido ter recentemente retornado dos Estados Unidos, onde residiu 

por certo período, e certamente logrou obter rendimentos além daqueles 

declarados em sua CTPS.

Portanto, INDEFIRO o pedido de redução dos alimentos provisórios.

Acolho a justificativa apresentada pela autora para sua ausência à 

audiência outrora designada (fls. 215/216).

Por outro lado, verifico que desde dezembro de 2015 este Juízo vem 

designando audiências para a produção de prova testemunhal neste feito 

(fls. 124), sendo que em várias oportunidades os atos restaram 

prejudicados ante a ausência da autora ou do requerido (fls. 166, 202 e 

213).

Outrossim, entendo que o depoimento pessoal das partes em nada 

acrescentará à instrução do feito, ante a vasta documentação acostada e 

o requerimento de prova testemunhal.

Portanto, revogo a decisão de fls. 191, apenas quanto ao deferimento do 

depoimento pessoal das partes.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 14h.

 As partes serão intimadas exclusivamente por meio de seus advogados, 

via DJE.

Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000351-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

LUIZ PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

REGINA CELIA PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARILZA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

WALDIR RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

MARILDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

BENEDITO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

JOSE ESPIRITO SANTO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

JOAO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

GILSA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

EVANIL MIRANDA DE SILVA (REQUERIDO)

JANICE PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

ABRAÃO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA DA GUIA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

ZENILDO PINTO DE MIRANDA (REQUERIDO)

MARLI RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

LUIZ RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

EDSON RAMOS DA SILVA (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: 

1000351-96.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ PINTO DE MIRANDA, 

REGINA CELIA PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: CARLOS PINTO DE 

MIRANDA, JOAO PINTO DE MIRANDA, EVANIL MIRANDA DE SILVA, 

JANICE PINTO DE MIRANDA, MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA, BENEDITO 

PINTO DE MIRANDA, JOSE ESPIRITO SANTO PINTO DE MIRANDA, ZENILDO 

PINTO DE MIRANDA, MARLI RAMOS DA SILVA, EDSON RAMOS DA 

SILVA, VANDERLEI RAMOS DA SILVA, GILSA RAMOS DA SILVA, MARIA 

DA GUIA RAMOS DA SILVA, ABRAÃO RAMOS DA SILVA, LUIZ RAMOS 

DA SILVA, MARILZA RAMOS DA SILVA, MARILDA RAMOS DA SILVA, 

WALDIR RAMOS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Inventário 

dos bens deixados pelos "de cujus" João Nepomuceno Pinto de Miranda e 

Ana Pinto de Miranda. Analisando detidamente aos autos, verifico que o 

presente feito foi distribuído em 16/05/2016, contudo, ante a inércia da 

inventariante nomeada, cuja intimação pessoal não foi possível em razão 

da insuficiência de endereço, bem como de seu advogado, devidamente 

intimado via DJE, até a presente data o feito não foi regularizado. Assim, 

como resta devidamente demonstrada a desídia da inventariante, sua 

remoção é medida que se impõe. Nesse sentido, transcrevo os seguintes 

julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

"AGRAVO - REMOÇÃO DO INVENTARIANTE - INVENTÁRIO - DESÍDIA E 

INÉRCIA DO AGRAVANTE NO CUMPRIMENTO DO MUNUS DA 

INVENTARIANÇA - REMOÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO 

DESPROVIDO. Age com desídia o inventariante que não apresenta as 

primeiras declarações no prazo, mesmo após intimado por diversas 

vezes, bem como não atende determinação para retificar a ação de 

inventário, situação que recomenda a sua substituição por outro que 

possa, efetivamente, dar célere andamento ao processo, rumo ao seu 

final. (AI 131579/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)” 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, inciso II, do CPC, 

removo a Sra. Regina Célia Pinto de Miranda do cargo de inventariante e, 

por consequência, nomeio em substituição o Sr. Luiz Pinto de Miranda, 

mediante termo de compromisso. Dando-se prosseguimento ao feito, 

intime-se o inventariante ora nomeado pessoalmente, para no prazo de 20 

(vinte) dias, apresentar as primeiras declarações, sob pena de aplicação 

do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003454-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERICO DA SILVA (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: 

1003454-14.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ESTEVINA SOUZA DA SILVA 

INVENTARIADO: ALDERICO DA SILVA Vistos etc. Diante da certidão retro, 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 54 de 635



Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004689-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILEIDY PALACIO TOMICHA (REQUERENTE)

LUCIA TOMICHA HERRERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: 

1004689-79.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LUCILEIDY PALACIO 

TOMICHA, LUCIA TOMICHA HERRERA REQUERIDO: SECRETÁRIO DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por M. L. P. T., 

representado por sua genitora Lucia Tomicha Herrera e assistida pela 

Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cáceres, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando detidamente os autos, constato a ocorrência da litispendência 

do presente feito com os autos de código n.º 1002810-37.2017.8.11.0006 

conforme certificado nos autos. Deste modo, ocorrendo a litispendência, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, por 

reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002485-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VELASCO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1002485-62.2017.8.11.0006 AUTOR: ROSANGELA VELASCO VIEIRA RÉU: 

LUIZ ANTONIO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

tutela provisória de urgência proposta por Rosangela Velasco Vieira que 

objetiva a interdição de Luiz Antonio da Silva. Narra a Requerente, em 

síntese, ser genitora do interditando Luiz Antonio da Silva, a qual padece 

de enfermidade diagnosticada como CID 10 F20/ F711. Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Luiz Antonio da Silva impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. Fora deferida a curatela provisória à requerente (ID 6063311). 

O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 

8107117). Realizada audiência para entrevista do interditando (ID 

8184154), o Ministério Público manifestou favoravelmente à concessão da 

curatela de Maria José de Oliveira para a requerente (ID 12741246). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“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”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que o interditando é portador da doença de CID 10 F20/ F711, o 

que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é 

medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os 

autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas 

as provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que 

o impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando têm reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 

impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Luiz Antonio da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Rosangela Velasco Vieira, confirmando 

os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cáceres, 4 de 

setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001657-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADILSON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON RIBEIRO DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001657-03.2016.8.11.0006 AUTOR: ADILSON FERREIRA DE SOUZA RÉU: 

CLEYTON RIBEIRO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Substituição da Curatela com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

proposta por Adilson Ferreira de Souza em favor de Cleyton Ribeiro de 

Souza, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra o 

requerente que foi decretada a interdição do Sr. Cleyton Ribeiro de Souza 

nos autos n. 83312, sendo nomeada como curadora a Sra. Filonilia Alves 

de Souza. Ocorre que esta faleceu no dia 20/07/2016, razão pela qual o 

requerente assumiu o encargo de cuidar do sobrinho. Deste modo, requer 

liminarmente a substituição da curatela especial do Sr. Cleyton Ribeiro de 

Souza, nomeando o requerente para o múnus de Curador, sendo ao final 

confirmada a liminar postulada. Com a inicial, vieram os documentos 

pertinentes. Recebida a inicial, fora deferida a curatela provisória ao 

Requerente e determinado a realização de estudo psicossocial (ID 

4193552). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 5606736). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela definitiva ao Requerente tendo em vista que há nos 

autos o conjunto probatório necessário (ID 5842797). É o relatório. Decido. 

Versam os autos sobre pedido de substituição de curatela proposta por 

Adilson Ferreira de Souza objetivando sua nomeação como curador do Sr. 

Cleyton Ribeiro de Souza, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Compulsando os autos verifico que o parecer psicossocial acostado 

noticia que o interditado atualmente reside com o Requerente, o qual é 

responsável por suprir todas suas necessidades. Nesta senda, tendo em 

vista que restam devidamente comprovados nos autos e que a curadora 

anteriormente nomeada falecera, bem como sendo que a função de cuidar 

e zelar pelos interesses do interditado vem sendo exercido pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 55 de 635



Requerente, estando este sendo bem tratado e ante sua predisposição em 

representá-lo, a procedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido e defiro a substituição de curatela de Cleyton Ribeiro de Souza, 

nomeando como curador o Sr. Adilson Ferreira de Souza mediante 

compromisso legal. Em consequência, julgo extinto o processo com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil para as averbações necessárias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se Termo de Curatela Definitiva. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 

Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003391-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SOLDERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA ALVES SOLDERA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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: 

1003391-52.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO SOLDERA 

REQUERIDO: MARCIA CRISTINA ALVES SOLDERA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por Luiz 

Antonio Soldera que objetiva a interdição de Marcia Cristina Alves Soldera. 

Narra a Requerente, em síntese, ser genitor da interditanda Marcia Cristina 

Alves Soldera, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 10 

(G93.1). Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Marcia Cristina 

Alves Soldera impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

do interditando ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial 

desta, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao 

requerente (ID 7769896). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 10032801). Realizada a audiência para entrevista 

da interditanda (ID 9290317), o Ministério Público manifestou-se favorável 

à concessão da curatela definitiva ao requerente (ID 10050226). É o 

relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com deficiência como 

“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”. A principal inovação trazida pela 

referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência 

não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da 

entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro 

de 2016, não são mais considerados absolutamente incapazes os 

deficientes mentais, tendo havido a expressa revogação dos incisos II e III 

do artigo 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas 

os menores de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo 

em vista que a interditanda é portadora da doença de CID 10 (G93.1), o 

que lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua vontade, é certo que 

a interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a interditanda 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que a 

interditanda tem reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a 

interditanda encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Marcia Cristina Alves Soldera, declarando-a relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

natureza patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curador Luiz 

Antonio Soldera, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Cáceres, 4 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000564-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

E. S. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. O. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000564-68.2017.8.11.0006 AUTOR: DIEGO SILVA SOUZA RÉU: 

CLAUDINEIA GUIMARAES DE OLIVEIRA Vistos etc. Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente e tendo em vista ainda o parecer 

ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo realizado entre as partes. Por consequência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil. Expeça-se ofício à fonte empregadora do Requerente 

Diego Silva Souza para efetuar a substituição dos valores relativos aos 

alimentos de Diego Silva Souza Junior mediante desconto em folha de 

pagamento. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 20 de setembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000633-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LAIS MARA DE ALMEIDA CAETANO OLIVEIRA (AUTOR(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO COUTINHO (RÉU)

LUCIA VALDEREZ CUIABANO PESTRE (RÉU)

Réu desconhecido ou incerto (RÉU)

LUCIANE PESTRE LISO (RÉU)

CLAUDIA CUIABANO PESTRE (RÉU)

ANSELMO LUIS LISO (RÉU)

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA DEVOLUÇÃO DE AR - 

NEGATIVO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 5 dias, manifeste 

acerca da devolução dos ARs negativos retro juntado aos autos , 

promovendo o andamento do feito, tendo em vista a necessidade de citar 

e intimar os requeridos para comparecer na audiência de conciliação 

designada pelo CEJUSC. Cáceres/MT, 4 de setembro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004989-07.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

JOSELITO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004977-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001376-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYZA DAIELLEN MENDES DA COSTA E FARIA (RÉU)

PAULA FERREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA REDESIGNADA 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 30 de outubro de 2018 às 13:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 04 de setembro de 2018. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007643-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA VASQUES DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

GISELDA MARIANO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 31 de outubro de 2018 às 15:30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 04 setembro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005099-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

GENILZA PEIXOTO BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 22 de outubro de 2018 às 14:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 04 de setembro de 2018. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001829-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

LOUISE DE MORAIS GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001829-42.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: P. 

STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA Compulsando os 

autos, verifica-se que o acordo juntado no id. 15085129 foi assinado em 

10/08/2018 pelas partes, sendo que a patrona que assina em nome dos 

requeridos, ao que indicam os documentos juntados, não possuía poderes 

na data do acordo. A procuração outorgada pelos requeridos às antigas 

patronas vigorou até o dia 21/08 (id. 14910203 e 14910238). À patrona 

que assinou a minuta de acordo foram outorgados poderes pelos 

requeridos somente em 22/08/2018, conforme se depreende do 

instrumento juntado no id. 15148035. Diante disso, este juízo, deixa de 

homologar, por ora, o referido acordo. Portanto, INTIME-SE a nova patrona 

do requerido para se manifestar nos autos esclarecendo a situação 

mencionada, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, CONCLUSOS para 

demais deliberações. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 04 de setembro de 2018. 

ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1005291-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DE LIMA PINTO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (ORDENADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005291-36.2018.8.11.0006. 

ORDENANTE: CLAUDINEY DE LIMA PINTO ORDENADO: MUNICIPIO DE 

CACERES Verifica-se que a competência para processar e analisar a 

presente demanda é da Quarta Vara Cível desta Comarca, ante a 

existência de interesse do Poder Público Municipal, consoante disposição 

do Provimento n. 05/2014/TP, por meio do Quadro de Competências 

atualizado em 21/03/2018, item 7, que determina: “4ª Vara – Processar e 

julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as 

Fazendas Públicas Federal, estadual ou municipal, associadas a cartas 

precatórias, rogatória e de ordem afetas à sua competência”. Logo, 

considerando que a Quarta Vara Cível desta Comarca é competente para 

“processar e julgar os feitos que envolvem interesses das Fazendas 

Pública Federal, Estadual e Municipal”, PROMOVA-SE a redistribuição do 

feito em favor da Quarta Vara Cível desta Comarca, determinando a 

remessa deste feito para o referido Juízo. CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 04 

de setembro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 5357-24.2004.811.0006
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL SOARES VIANA JUNIOR - 

OAB:6302/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 (...)Dessa feita, este Juízo DEFERE os pleitos de fls. 229/231 e de fls. 

253/254.2 – (...) este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 238/239 

a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias da pessoa física e da 

pessoa jurídica, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução(...)3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do 

item 3, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome da empresa 

individual por meio do sistema RENAJUD(...)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 por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo 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, CONCLUSOS 

para demais deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 60345 Nr: 6624-60.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 60345

DESPACHO

1 - Permaneçam os presentes autos suspensos, até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso, como 

determinado à fl. 198 dos presentes autos..

2 - 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.: 68174 Nr: 5637-87.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Código: 68174

DESPACHO

 1 – Visando à elucidação dos cálculos do débito executado, 

considerando a impugnação realizada às fls. 199/205 pela parte 

executada, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da 

sentença de fls. 164/171.

 2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

3 – 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.: 57769 Nr: 4128-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 (...)Dessa feita, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil 

(...), este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fls. 238/239 a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias da pessoa física, conforme 

requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD(...)2 – (...) o 

Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

(...).3 – 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(...). 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.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 por meio do sistema SERASAJUD(...)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(...)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, CONCLUSOS 

para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 9548-63.2014.811.0006

 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: ESPOLIO DE MARIO DE CASTRO, MARIA IZAURA DOS 

SANTOS S, MARINETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para:a)CONDENAR a parte ré a pagamento da quantia 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

partir da data da propositura da ação.b)CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 

(quatro mil setecentos e setenta reais) em favor da parte autora, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.Com 

fundamento no princípio da causalidade, CONDENA a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74192 Nr: 925-20.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CATARINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Código n. 74192

DECISÃO

1 – Após o trânsito em julgado, a parte autora pugnou pela intimação da 

parte ré para promover o cumprimento da sentença, no valor de R$ 

19.366,79 (fls. 113/115).

A parte ré, antes mesmo de intimada, informou nos autos o pagamento 

voluntário da condenação, no valor atualizado de R$ 19.907,28. Ainda, 

pugnou pelo levantamento da quantia de R$ 18.097,52 em favor da parte 

autora e o restante devolvido à parte ré, em razão da condenação 

recíproca ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 117/118).

A parte autora, por sua vez, informou concordância quanto ao pleito da 

parte ré (fls. 122/123).

Logo, diante do depósito voluntário e da concordância das partes, uma 

vez já apresentadas as contas bancárias para levantamento dos valores, 

e, ainda, tendo em vista os poderes especiais outorgados nos 

instrumentos de mandatos encartados às fls. 113/115 e fls. 20, 122 e 132, 

EXPEÇAM-SE alvarás para transferência da quantia depositada às fls. 

117-verso/118, observando-se que o valor de R$ 1.809,75 deverá ser 

levantado em favor da parte ré, na conta bancária indicada à fl. 120, e o 

restante em favor da parte autora, cuja conta bancária fora indicada à fl. 

123.

2 – Depois, INTIMEM-SE as partes pessoalmente para garantir-lhe ciência 

da liberação na forma do item 2.13.3.3 da CGNC.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 30 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183810 Nr: 4534-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLC, ESDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código n. 183810

SENTENÇA

Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta por CÍCERO LEITE 

CAVALCANTE e EDUARDO SORTICA DE LIMA em face de RENATO 

MAZULA, ambos qualificados na inicial.

 Realizados alguns atos processuais, a parte autora foi intimada para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias sob pena de arquivamento (fl. 

340).

Consoante certidão de fl. 341, devidamente intimada a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

 1 – Desta forma, considerando a inércia da parte autora, 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.: 149664 Nr: 8341-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA FÉDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - SOMESB, FACULDADE DE 

TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FTC EAD, 

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hernani lopes de sá neto - 

OAB:15.502/BA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15.462, SAULO VELOSO SILVA - OAB:15.028/BA

 (...)DEFERE o pedido do exequente de fls. 274/275, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema (...)2 – (...)DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada.(...)3 – 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(...)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 por 

meio do sistema SERASAJUD(...)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 (...)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, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 (...)Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo NÃO CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com 

fundamento no artigo 1.022 do CPC.Por derradeiro, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 475/476.INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 30 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160237 Nr: 8016-88.2013.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LUIZ POUSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DIAS - 

OAB:12395/MT

 Código: 160237

DECISÃO

1 – No que concerne ao pedido de fls. 149/149-verso, com fulcro no artigo 

10 da Lei 13.340/2016, DEFERE-SE a suspensão processual até a data de 

27/12/2018.

2 – Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Transcorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – 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.: 102169 Nr: 7265-09.2010.811.0006

 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: MARITA SONIA BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO JORGE DA CUNHA, 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA CUNHA, GIRLANE APARECIDA DA COSTA 

JORGE DA CUNHA, JOSÉ HENRIQUE SOUTO FONTES, JONAS JORGE DA 

CUNHA, BENÍZIA JORGE DA CUNHA FONTES, ARNALDO JORGE DA 

CUNHA FILHO, CLAYTON JORGE DA CUNHA, DENISE APARECIDA JORGE 

DA CUNHA, JUVENAL JORGE DA CUNHA, MARIA HELENA RIBEIRO DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo jorge da cunha filho 

- OAB:3457, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - OAB:6.041

 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.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 CERTIDÃO

DECORREU O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA

IMPULSIONAMENTO – PARTE AUTORA MANIFESTAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Certifico que a parte requerida/executada apesar de devidamente 

intimada, na pessoa do seu Advogado, deixou transcorrer o prazo legal 

para efetuar o pagamento da dívida.

Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora/exequente, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 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:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR SOBRE RENAJUD

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

eventual interesse no bem encontrado via pesquisa RENAJUD (fls. 83). Em 

caso positivo deverá o causídico apresentar nos autos os dados da 

localização do veículo, visando incluir restrição de transferência e futura 

efetivação da avaliação, penhora e remoção.

 Outrossim caso a parte autora não possua interesse no aludido bem 

indicado na pesquisa ao sistema RENAJUD, no prazo de 15 dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, promovendo o 

andamento do feito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003706-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (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 MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 07 de Dezembro de 2018 

as 08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 4 de 

setembro de 2018. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 07 de Dezembro de 2018 

as 08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC Na data aprazada 

haverá perito nomeado para realização da perícia, cujos honorários serão 

suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao 

ato assistente técnico às suas expensas. Cáceres, 4 de setembro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005033-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, para comparecer na 

audiência de Conciliação Designada Para o dia 07 de Dezembro de 2018 

as 08h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC Na data aprazada 

haverá perito nomeado para realização da perícia, cujos honorários serão 

suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao 

ato assistente técnico às suas expensas.. Cáceres, 4 de setembro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), visando o 

cumprimento do Mandado de BUSCA E APREENSAO a ser oportunamente 

expedido. Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Processo: 1004582-98.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.846,26; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Caceres - MT., 04 de setembro de 

2018 JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004220-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIARIO D GONTIJO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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 exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca das certidões das 

oficial(a)(s) de justiça ID Num. Num. 13335162 - Num. 14788621.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002501-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO APRESENTAR CONTESTAÇÃO Expedido por ordem 

do(a) MM. RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do 

processo: Processo: 1002501-79.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 

4.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: RENATO CESAR 

PINTO DE ARRUDA ARANTES Parte Ré: SEBASTIAO CARLOS DE 

ARRUDA . Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa 

de seu Advogado, com o fito de que, no prazo legal, apresente 

contestação. Cáceres, 4 de setembro de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE 

Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (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, 04 de setembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1007434-32.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 270.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: GISLENE GARCIA DE FREITAS Parte Ré: MARLY ROSA 

ALVES . Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu o prazo 

para que a parte autora manifestasse a indicação de assistente técnico, 

bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, ademais para 

arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 456, §1°). Cáceres, 4 de 

setembro de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar Judiciário(a) SEDE DO 

3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000427-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

OSORIO DE FREITAS GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO (RÉU)

marta maria nery ribeiro (RÉU)

Outros Interessados:
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Plácido Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO)

Lourival Nonato de Santana (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 parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze dias), manifestar acerca dos embargos por 

negativa geral acostado aos autos ID Num. 15170391.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006887-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE ALMEIDA LOBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1006887-89.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 107.098,06; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: JOSE 

MARIA DE ALMEIDA LOBO O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para requerer o que entender de direito, 

tendo em vista o contido na certidão do oficial de justiça de ID- 14029335 

18070518103903300000013772669 Cáceres Mt , 4 de setembro de 2018. 

Atenciosamente. SOLANGE BISCARO MARQUES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58952 Nr: 5264-90.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON EDMUNDO DE MORAES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12.172/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (Cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 

(Cento e cinco reais), visando o cumprimento do Mandado de Avaliação a 

ser oportunamente expedido, tendo em vista a quantidade de imóveis a 

serem avaliados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 789 Nr: 269-83.1996.811.0006

 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: ABÍLIO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Mauricio Jorge da Cunha 

- OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLVEIRA - OAB:OAB/MT 12101-B

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr. OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA

, para promover a devolução dos autos acima indicados, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão , tendo em vista 

que os autos foram retirados em carga na data de 30/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 67567 Nr: 5053-20.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME, MIRINÉIA SOFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 05 (Cinco dias), efetue o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (Trinta 

e cinco reais), visando o cumprimento do Mandado de Avaliação a ser 

oportunamente expedido.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005243-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIA BARBARA GOULART (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1005243-77.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172); Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Impulsiono os autos 

para citar/intimar a parte embargada, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, querendo impugne/ofereça 

resposta nos autos 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES, 4 de setembro de 2018. 

JOSANE DOS SANTOS CUNHA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004310-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EMBARGADO)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EMBARGADO)

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) Substituto RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1004310-07.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 220.378,37; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172); Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EMBARGANTE: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, 

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO Parte Ré: EMBARGADO: NILTON CESAR 

TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE SOUZA Impulsiono os autos para 

citar/intimar DOS EMBARGADOS, na pessoa do Procurador, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias ofereçam a defesa 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES, 4 de setembro de 2018. JOSANE DOS SANTOS CUNHA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003268-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

GERIVALDO SILVA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DO 

LAUDO PERICIAL NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001637-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDRE DE SOUZA NORONHA (AUTOR(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAREM A 

RESPEITO DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

PEDRO ARAUJO BARRETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

INTIMEM-SE AS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, SE MANIFESTAREM A 

RESPEITO DO LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS (ID´s 13752165 

e 13750945).

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 93936 Nr: 8990-67.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA 

SILVA LARA

 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

93936 §!*HE¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8990-67.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): JANDIRA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA LARA

CITANDO(A, S): Executados(as): Jandira da Conceição Monteiro da Silva 

Lara, Cpf: 29418640163, Rg: 174.134 SSP MS Filiação: , brasileiro(a)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.882,10

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 nº635 , 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6588 Nr: 393-95.1998.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELMO ARAÚJO MARQUES.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216022, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E CURVO - OAB:6605/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Mantenho a decisão retro pelos próprios fundamentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 7302 Nr: 902-60.1997.811.0006

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASATO NAKAHARA, MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT, ANA MARIA DA COSTA E FARIA, CLOVIS JOSE MÁGIO, 

AUSTIN JOSÉ JACOB BRASILEIRO DE MORAES, DILSON LEAL SILVA, 

WILSON VIEGAS, LÚCIO OLIVEIRA FILHO, EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL, PEDRO PAULO OURIVES, LUIZ AUGUSTO GARCIA SALES, 

JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO, LUIZ PEREIRA FRADE, MARIO MASSAO 

TANAKA, WILSON MASSAHIRO KISHI, RUBENS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA DA SILVA GATTASS - 

OAB:, EDEVARD FRANÇA DO AMARAL - OAB:4930/MT, JOSÉ RENATO 

DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE 

CÁCERES/MT - OAB:, SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro, acolho os argumentos do requerido Masato Nakahara para 

desconsiderar os Embargos de Declaração apresentados às fls. 

1.187/1.195.

De igual modo, face à notícia de falecimento de três requeridos, quais 

sejam Pedro Paulo Ourives, Wilson Viegas e Ana Maria Costa Faria, 

determino a intimação do autor para que junte no prazo de 30 (trinta) dias 

as certidões de óbito respectivas.

Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 153419 Nr: 711-53.2013.811.0006

 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
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 PARTE AUTORA: JAQUELINE FARIAS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT, MAGNIFICO REITOR DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - OAB:12.768, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:12985

 Vistos, etc.

Ao arquivo. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151387 Nr: 10225-64.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALTER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

 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

151387 §!0.x¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10225-64.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): GUALTER DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CITANDO(A, S): Executados(as): Gualter de Oliveira Nascimento, Cpf: 

57221162115 Filiação: , brasileiro(a), separado(a) judicialmente, soldado 

batalhão da fronteira.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/11/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.756,49

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: 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 nº372 , 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162114 Nr: 9915-24.2013.811.0006

 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: ALESSANDRA ANDRADE SOUZA ORRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, 

via DJE/MT, através de seu advogado, para que fique ciente de que a 

perícia a ser realizada pelo Dr. José Dárcio Rodner foi designada para 

ocorrer na data de 10 de outubro de 2018, às 09 horas. Em ato contínuo, 

conduzo os autos em carga ao Requerido para também cientificá-lo do 

referido ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 200636 Nr: 3795-57.2016.811.0006

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LEITÃO JUNIOR, FLAVIO RABELLO TEYMENY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE 

CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO SAD, REITOR DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de Aclaratórios interpostos pelo impetrante, nos quais se 

insurge contra a sentença retro que concedeu parcialmente a segurança.

Certificou-se a tempestividade recursal.

A parte requerida apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A razão do julgamento foi suficientemente explicitada no decisum 

embargado, não sobrevindo nenhum elemento que pudesse dar azo à 

reconsideração.

Quanto à alegação de que este Juízo omitiu-se em espancar argumentos 

trazidos pelo impetrante, anoto que o Superior Tribunal de Justiça fixou o 

entendimento de que “O julgador não está obrigado a responder a todas 

as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do 

CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” 

(STJ, EDcl no MS 21315 / DF, S1 – DJe 15/06/2016).

 Os embargos de declaração, de que trata o art. 1.022 do CPC, possuem 

por finalidade exclusiva provocar o saneamento de omissão, contradição, 

ambiguidade ou obscuridade eventualmente existentes na decisão 

objurgada, não se prestando à mera rediscussão de matéria já apreciada 

que deve ser feita pela via de Apelação.

 PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, ante a ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1.022 

do CPC;

(b) Restituam-se os prazos;

(c) Às providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (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 Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LAUDINEIA DA SILVA (REQUERENTE)

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: 1002620-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

SADRAQUE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 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: 8011979-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA PERIS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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: 8010454-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANILZE ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010454-77.2015.8.11.0006. REQUERENTE: EVANILZE ROSA DE PINHO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

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. Considerando o pagamento espontâneo realizado pela 

requerida, intime-se a requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os dados bancários para transferência dos valores. Após, 

proceda a secretaria da vara com a expedição do competente alvará. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011654-22.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZULMIRA MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-92.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANILZE ROSA DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 8010248-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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: 8010044-58.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARIA COLETO DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Diandro Ramos Lacerda (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: 1006710-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA BENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 1005961-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARCIANO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL 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: 1002646-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

LUIZ SANTANA DE PINHO SILVA (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 Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007111-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VIVIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1007106-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO MENDES DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

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: 1006330-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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: 8012179-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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: 1001698-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LINDAURA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(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: 8011038-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1002096-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DUARTE (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (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: 1003705-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DO CARMO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (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: 1003293-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY JOAO SEBA VIANA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 
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(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: 1002371-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SOLANGE DAS DORES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (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: 1002107-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIVIANE DE FRANCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

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: 1002847-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO REQUERENTE A, APRESENTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS OS DOCUMENTOS DA REQUERENTE (RG FRENTE E 

VERSO, CPF OU DOCUMENTO VALIDO).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO RODRIGUES DURES (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (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 Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002372-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS SANTOS (EXEQUENTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 7.477,84 (SETE MIL, QUATROCENTOS E 

SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRINO MATIAS DA SILVA (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: 1003030-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011752-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARILENE COSME DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

 

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: 8012148-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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: 8012065-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONELIA CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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$ 376,85

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002850-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES (REQUERENTE)

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/10/2018 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: 1002349-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: 1002445-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1003263-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 8011957-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS APARECIDA MADALENO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA 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: 8012075-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA ORTIZ (REQUERENTE)

ADEMIR ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (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: 1002851-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIDNEIA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003631-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

NILDEMAR CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 1006517-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SERPA GAMA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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: 1003031-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MICAELY CONCEICAO DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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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: 8011286-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 1001718-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1002873-28.2018.8.11.0006

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 Juizado Data: 29/10/2018 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: 8012084-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA ROCA (REQUERENTE)

MARIA CLEUZA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001922-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001922-68.2017.8.11.0006. AUTOR: ALESSANDRO DA SILVA RÉU: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. 

Defiro o pedido da parte autora, determino que a Requerida providencie a 

expedição dos boletos de forma regular, devendo inclusive, juntar aos 

autos os correspondentes aos meses de setembro a dezembro, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de penalidades a serem fixadas por este Juízo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

1.024/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003290-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO LEITE DA SILVA PROFESSOR (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 1004484-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO RIBEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO 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: 1005244-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO MALTA (REQUERENTE)

EDUARDO SORTICA DE LIMA (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 Juizado Data: 29/10/2018 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: 8011119-93.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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: 8013230-89.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

ROBSON SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))
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RADAR MOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS 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: 8010680-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REINALDO RIBEIRO CHARLHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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: 8011163-49.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

LEANDRO BOSELLI LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETELESP REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

GIANCARLO SANTOS (ADVOGADO(A))

CAMILA REGINA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002877-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR MUNIZ DE FARIA (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 Juizado Data: 29/10/2018 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: 1002881-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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 Juizado Data: 

29/10/2018 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: 1002891-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007336-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

29/10/2018 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: 1006362-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE SARAFIM BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002893-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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 Juizado Data: 

29/10/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

29/10/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 
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de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002896-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTON ALESSANDRO ESPINOSA HURTADO (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 Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

RONIO RAMOS NOBRE (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 Juizado Data: 29/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002904-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA JULIANA SARAIVA BARBOSA (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 Juizado Data: 30/10/2018 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: 1001080-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA NO PRAZO DE DEZ DIAS.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002907-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

LOURIVAL BENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/10/2018 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: 1006246-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (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 Juizado Data: 

30/10/2018 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: 1007294-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (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 Juizado Data: 

30/10/2018 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: 1006460-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MARIA DA CONCEICAO CACHUI (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 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 Juizado Data: 30/10/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006404-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (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 Juizado Data: 

30/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003691-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

CRISTIANE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 71 de 635



1003691-77.2018.8.11.0006. REQUERENTE: CRISTIANE GARCIA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL), 

atualizado e legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação, bem como 

junte em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo, 

como também junte aos autos cópia legível de seus documentos pessoais. 

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007014-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007014-27.2017.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO SANTOS SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, etc. Analisando o pedido 

de id. 13338395, verifica-se ser plausível, motivo pelo qual defere-se o 

postulado. Proceda a secretaria da vara para o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas acerca da 

solenidade. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006462-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA MORRORE (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (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 Juizado Data: 

30/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013773-29.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE APARECIDA LARA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO FINASA S/A. (REQUERIDO)

 

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: 1006248-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

FLAVIO KMITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007275-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA NETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

30/10/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

CELIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NARCISO DA SILVA BISPO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010001-14.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CELIA PIRES DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. Designa-se o dia 04/10/2018 

às 14h30min para a realização de audiência de instrução. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade, devendo as mesmas trazerem consigo até 

03 (três) testemunhas. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE LIMA 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 Juizado Data: 30/10/2018 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: 8010746-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS JUNTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

DATADA E ATUALIZADA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011594-88.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACI MUDESTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011594-88.2011.8.11.0006. REQUERENTE: JACI MUDESTO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Considerando o acórdão prolatado, expeça-se alvará para levantamento 

integral dos valores depositados, devendo o montante ser transferido para 

a conta já indicada pelo requerido. Após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001865-50.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANA PAULA GOMES 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Converte-se o 

julgamento em diligência. Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002404-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

SAMUEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002404-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SAMUEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de consulta 

balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FELICIANA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002428-10.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FELICIANA ALVES DE ABREU 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e 

extrato de consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e 

legível, contemporâneo ao ajuizamento da ação. Cumprida a determinação 

ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002366-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

AMANDA MELO ALVARENGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (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 DESPACHO Processo: 

1002366-04.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AMANDA MELO ALVARENGA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003944-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE STABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003944-02.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOCIMARA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. Intime-se a 

parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua 

atual hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012129-17.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CANOVA NANO VITORINO (REQUERENTE)

BRENO BORGES DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

VICENTE DE PAULA VITORINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RANCHO VERDE (REQUERIDO)

MONISE FONTES BARRETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012129-17.2011.8.11.0006. REQUERENTE: CATIA CANOVA NANO 

VITORINO, VICENTE DE PAULA VITORINO REQUERIDO: EDIFICIO RANCHO 

VERDE Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de 

deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 3 de 

setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000699-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRO DA COSTA 

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: 8011238-54.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PARABA CRISPIM (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: 

8011238-54.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PARABA CRISPIM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, 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: 1004320-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI CORREA RIBEIRO (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 

1004320-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDINEI CORREA RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

WAGNER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 

1006483-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WAGNER RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, 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: 8010742-59.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

LAZARA MARIA MARTINS DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO (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: 

8010742-59.2014.8.11.0006. REQUERENTE: LAZARA MARIA MARTINS DE 

CASTRO REQUERIDO: SERASA 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: 8010341-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO VANTROBA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010341-26.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE GARCIA DE 

AMORIM REQUERIDO: AUTO POSTO VANTROBA LTDA Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERT ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001645-52.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCOS ROBERT ANDRADE 
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GONZAGA 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: 1002570-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA RODRIGUES (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: 

1002570-48.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO MOREIRA 

RODRIGUES 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: 1000272-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

JOILTON URTADO JURRUPI (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000272-49.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ELY SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: JOILTON URTADO JURRUPI, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 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 20 (vinte) dias, apresente as 

contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005303-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEONIR FERNANDES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005303-50.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONIR FERNANDES GARCIA 

REQUERIDO: CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA 95346724168, GLOBO 

ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME Vistos, etc. Em síntese, aduz a 

requerente que adquiriu uma cartela de sorteio de prêmios oferecida pelas 

requeridas, ao qual saiu vencedora. Alega ainda que aguardou o prazo 

para a entrega do prêmio, porém não o recebeu, motivo ao qual procurou a 

requerida CRISTIANE RODRIGUES ARDAIA - MEI, ao qual informou que o 

pagamento seria realizado até 24/07/2018, contudo, não foi realizado. Com 

isto, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

entrega do prêmio prometido. É o que merece relato. Passa-se a decidir. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. É o caso de 

indeferimento da medida. Em que pese os argumentos trazidos observa-se 

a ausência de perigo do dano posto que, a princípio, não acarretará 

qualquer prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefere-se, por ora, o 

pedido de tutela pretendido. Intimem-se as partes acerca da audiência 

agendada, bem como desta decisão. Cite-se a requerida, na forma e 

moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a parte requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010230-76.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

DARLLA RAYANNE RODRIGUES MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010230-76.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: DARLLA RAYANNE 

RODRIGUES MACEDO EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Primeiramente, proceda a secretaria da 

vara com a retificação dos pólos da presente execução, sendo a 

instituição financeira como exequente e a srª Darlla como executada. 

Compulsando os autos, verifica-se que a penhora on line recaiu sobre a 

parte exequente, motivo pelo qual desconstituo a penhora realizada. 

Considerando que a parte exequente informou dados bancários para 

devolução do montante bloqueado indevidamente, proceda a secretaria da 

vara com a expedição de alvará para liberação do montante constrito 

indevidamente, devendo serem transferidos para a conta indicada. Após, 

conclusos para apreciação do pedido de penhora on line. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARA GUIMARAES (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002377-96.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ILZA MARA GUIMARAES 
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REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Em síntese, a requerente 

alega possuir conta conjunta juntamente com seu esposo, Sr. ATAMIR 

DIAS DE MOURA, perante a requerida. Aduz ainda ser pensionista, 

enquanto seu cônjuge era 1° Tenente da Polícia Militar, recebendo seus 

proventos oriundos do Estado de Mato Grosso na conta conjunta. Com a 

morte de seu esposo, a requerente se dirigiu perante a instituição 

financeira para informar o falecimento do mesmo, quando notou, ao retirar 

um extrato da conta, que a requerida reteve parte do salário do falecido, 

referente a parcelas de empréstimos contraídos por este. Com isto, 

recorreu ao judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a 

restituição dos valores retidos indevidamente, bem como se abstenha de 

fazer futuras retenções referentes aos empréstimos contraídos. É o breve 

relato. Passa-se a decidir. Pois bem. Reporta-se ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, 

exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da 

medida de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, 

do Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos 

autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, especialmente no que diz respeito a retenção de grande parte 

do salário depositado na conta corrente sem sua autorização, 

demonstrando assim a ilegalidade do ato por parte da requerida. Não se 

pode confundir o desconto em folha para pagamento de empréstimo 

consignado (ao qual possui lei específica), com o caso dos autos, onde 

houve desconto integral dos proventos depositados em sua conta 

corrente, sendo tal prática considerada ilícita, devendo a requerida se 

valer dos meios judiciais para satisfação de seu crédito. Nesse sentido: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, 

depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo 

existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio 

de cobrança judicial. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento". (AgRg nos EDcl no AREsp 429.476/RJ, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/11/2014). Com 

a edição da Súmula 603 do STJ, as decisões judiciais tinham que seguir o 

disposto no verbete mencionado, conforme art. 297, IV, do CPC. Ocorre 

que, com o cancelamento da Súmula acima citada, não se impõe aos 

julgadores decidirem de maneira diversa ao que dispunha o verbete, 

podendo o juízo manter o entendimento disposto no enunciado cancelado. 

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, 

é possível o deferimento da tutela pretendida e medidas necessárias para 

cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os 

requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos 

defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para 

determinar à requerida que efetue, no prazo de 02 (dois) dias, a 

restituição do valor de R$ 5.382,22 (cinco mil trezentos e oitenta e dois 

reais e vinte e dois centavos) para a requerente, devendo referidos 

valores serem transferidos para conta corrente n. 19227-9, agência n. 

0184-8, Banco do Brasil, de titularidade da autora, bem como se abstenha 

de efetuar descontos na conta corrente da mesma referente aos 

empréstimos contraídos; c) O não cumprimento do item “b” acarretará 

multa no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos 

requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos 

e forma legais. f) Intimem-se as partes acerca da presente decisão, bem 

como da audiência designada para o dia 09/10/2018 às 15h45min; g) 

Cumpra-se. CÁCERES, 31 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011292-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR ROCHA SEBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011292-54.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JOSIMAR ROCHA SEBA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

Vistos, etc. Considerando a comprovação de sua hipossuficiência 

financeira, defere-se ao requerente os benefícios da gratuidade de 

justiça. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intimem-se os requeridos para apresentarem as contrarrazões 

no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (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: 

1002306-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANSERGIO ROJAS 

PIOVESAN REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interpsto 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

Intime-se o requerente para que apresente as contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011338-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ROSENI INACIO PEREIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES - SAEC (REQUERIDO)

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011338-43.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ROSENI INACIO PEREIRA 

FRANCISCO REQUERIDO: LF CONSTRUTORA LTDA - ME, SERVIÇOS DE 

ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES - SAEC, MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de litisconsórcio ulterior entre o Município de 

Cáceres e a SAEC. Compulsando os autos, verifica-se que, mais 

precisamente na petição inicial de id. 2624568, a requerente ingressou 

com demanda em desfavor das requeridas L F. CONSTRUTORA LTDA - 

ME, MUNICÍPIO DE CÁCERES E SAEC - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE 

CÁCERES, não havendo que se falar em intervenção de terceiros ou 

ingresso de parte no pólo da ação (o que não cabe em sede dos juizados 

especiais). Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza 

da ação. Volvam-se os autos para prolação de sentença. Cumpra-se. 

CÁCERES, 4 de setembro de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011596-24.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS SILVA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011596-24.2012.8.11.0006. EXEQUENTE: ANDRE LUIS SILVA DO 

AMARAL EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se o requerente 

para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 4 

de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002410-86.2018.8.11.0006. REQUERENTE: EDILSON CONCEICAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Em síntese, 

aduz o requerente que, ao tentar efetuar compra a prazo no comércio 

local, teve seu crediário negado, constando seu nome no rol de 

inadimplentes incluído pelo requerido. Alega ainda que, não possuindo 

vínculo com o requerido, procurou a instituição financeira para solução do 

problema, porém sem êxito. Com isto, recorreu ao judiciário, requerendo 

em sede de tutela de urgência que a requerida retire seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito. É o breve relato. Passa-se a decidir. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. Analisando os 

autos, verifica-se que os fatos narrados na inicial e o direito reclamado 

dependem de dilação probatória, pois não há como se aferir, neste 

momento, a existência ou não de negócio jurídico entre as partes, não 

existindo desta feita o fumus bini iuris. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefere-se, por ora, o 

pedido pretendido, pelos fatos e fundamentos supra. Recebe-se 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. Cite-se a parte 

promovida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca desta 

decisão, bem como da solenidade agendada. No mais, aguarde-se a 

realização de audiência de conciliação designada nos autos. Na data da 

audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob 

pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 

do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002467-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VERGINIA TAVARES (REQUERENTE)

VERGINIA TAVARES SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002467-07.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VERGINIA TAVARES, 

VERGINIA TAVARES SERVICOS - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA, BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A Vistos, etc. Em síntese, alega a 

requerente que procurou a requerida para abertura de conta corrente, 

sendo que a requerida exigiu, para abertura da conta, o depósito prévio de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo resgatado após 01 (um) ano. Aduz 

ainda que, após a abertura da conta, verificou-se que o requerido efetuou 

novo desconto no mesmo valor informado acima. Com isto, procurou 

novamente o requerido, motivo pelo qual foi informada que a mesma havia 

adquirido título de capitalização, mesmo sem ter anuído. Após várias 

tentativas para a solução do impasse, todas restaram infrutíferas. Diante 

de toda essa situação, recorreu ao judiciário, requerendo em sede de 

tutela de urgência para que o requerido pare de efetuar os descontos em 

sua conta. É o que merece relato. Passa-se a decidir. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Compulsando os autos, verifica-se 

não haver o fumus boni iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito 

reclamado dependem de dilação probatória, tendo em vista que neste 

momento não há como aferir se houve ou não o negócio jurídico discutido 

na presente lide, ante a ausência do contrato. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desso modo, indefere-se o pedido 

pretendido. Intimem-se as partes acerca da audiência agendada, bem 

como desta decisão. Cite-se a requerida, na forma e moldes legais. Na 

data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o prazo 

de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002581-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALCIDES LUIZ LOPES CEZARIO (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1002581-43.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO ALCIDES LUIZ LOPES 

CEZARIO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Em síntese, alega o requerente 

que, ao tentar efetuar financiamento de uma motocicleta, descobriu que 

teve seu nome incluído pela requerida no rol de inadimplentes. Aduz ainda 

não possuir negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual 

tentou resolver o impasse, porém sem êxito. Com isto recorreu ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência que a requerida retire 

o nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. É o que merece 

relato. Passa-se a decidir. O deferimento da tutela de urgência “inaudita 

altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de 
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modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as 

partes. Compulsando os autos, verifica-se haver ausência do fumus boni 

iuris, pois os fatos narrados na inicial e o direito reclamado dependem de 

dilação probatória, vez que a parte autora não fez prova de suas 

alegações, sendo impossível, neste momento aferir se existe ou não 

negócio jurídico firmado entre as partes. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe. Desse modo, indefere-se, por ora, o 

pedido pretendido. Intimem-se as partes acerca da audiência agendada, 

bem como desta decisão. Cite-se a requerida, na forma e moldes legais. 

Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte reclamada tem o 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado n. 11 da 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos da LJE). 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma, nos termos 

requeridos na inicial. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011197-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

VALDEMIR TEOTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011197-87.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMIR TEOTONIO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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: 8010284-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR (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: 

8010284-08.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DE SOUZA RIBEIRO 

JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, 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: 1005215-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005215-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GUSTAVO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA 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: 8010430-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEYTON VITOR MODESTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010430-49.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CLEYTON VITOR MODESTO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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: 8011360-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

OSVANIL RODRIGUES DE SOUZA (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: 

8011360-67.2015.8.11.0006. REQUERENTE: OSVANIL RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, 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: 1005725-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (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: 

1005725-59.2017.8.11.0006. REQUERENTE: OVIDIO AIRES MARQUES 

GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, 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: 8011152-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA (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: 

8011152-83.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO RICARDO DE ARRUDA 

DA SILVA 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 ou o recolhimento do preparo recursal, 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: 1004286-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELESBAO DE OLIVEIRA (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: 

1004286-13.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELESBAO DE OLIVEIRA 

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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002373-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

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: 

1002373-30.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VALDENIR MACHADO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do 

preparo recursal, 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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON FRANCISCO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001948-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/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: 

1002000-96.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo recursal, 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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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VIRGILIO SILVA DAS NEVES CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002857-45.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VIRGILIO SILVA DAS NEVES 

CRUZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência ou o 

recolhimento do preparo recursal, 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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELENA APARECIDA BARONCIELO 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: 

8010635-78.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HELENA APARECIDA 

BARONCIELO 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, 4 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002651-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO CAMARGO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE 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: 

1002651-31.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDUARDO ANTONIO 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Proferida sentença, a 

parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu 

estado atual de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, 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, 4 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLEDIR CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (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: 

1000554-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SOLEDIR CABREIRA MARTINS 

REQUERIDO: CLARO 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, 4 de setembro 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010446-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

SUEIDE FERREIRA DA SILVA DE PAULA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010446-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SUEIDE FERREIRA DA SILVA 

DE PAULA 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. 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, 4 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003827-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA (ADVOGADO(A))

IVAN PAULO CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003827-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IVAN PAULO CARNEIRO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Considerando que 

a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro 

de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003040-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 1003040-16.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 14310432). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOSE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO DELFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000001-40.2018.8.11.0006 Promovente: Jose Dias de Oliveira 

Junior Promovido: Luiz Roberto Delfim VISTOS, ETC. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (ID 13610953). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação das 

partes e seus patronos, nos termos do artigo 914 da CNGC. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000494-51.2017.8.11.0006 Promovente: Maria Pereira 

Cavalcanti Promovido: Oi S/A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que as 

partes realizaram acordo (ID 14012085). Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Dispensada a intimação das partes e 

seus patronos, nos termos do artigo 914 da CNGC. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006074-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006074-62.2017.8.11.0006 Promovente: Alexandra de Oliveira 

Promovido: Banco Santander (Brasil) S/A, e Aymore VISTOS, ETC. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Infere-se dos autos que as partes realizaram acordo (ID 13990080). 

Assim, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Dispensada a intimação das partes e seus patronos, nos termos do artigo 

914 da CNGC. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003017-70.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A., no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a 

contratação do plano foi realizada primeiramente na modalidade pré-paga, 

e, posteriormente, foi aceita a migração para a modalidade pós paga, 

conforme áudio comprobatório juntado com os embargos, bem como 

sustenta que a sentença deixou de comprovar o fundamento dos danos 

morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os embargos serem 

consideradas, posto que era possível a produção das referidas provas 

desde a propositura da demanda, pois não se tratam de documentos ou 

fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003314-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003314-77.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A., no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que houve pagamento de faturas quanto a 

linha/conta reclamada pela parte autora, e que a relação jurídica se 

confirma uma vez que a embargada tinha conhecimento quanto a 

contraprestação de um serviço de telefonia móvel que lhe fora prestado, 

conforme tela sistema. Aduz que conforme relatório de chamadas – SPIC, 

em anexo, verifica que a real utilização da linha móvel em discussão, não 

podendo, portanto, lograr êxito a alegação de desconhecimento da dívida. 

Sustenta ainda que a sentença deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os embargos serem 

consideradas, posto que era possível a produção das referidas provas 

desde a propositura da demanda, pois não se tratam de documentos ou 

fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

NILTON PASCOAL LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003778-04.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A., no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que deixou de observar a contestação 

constante, onde consta a indicação da linha referente ao contrato 

negativado, bem como do contrato firmado entre as partes, motivo pelo 

qual a requerida interpôs os embargos, juntando o contrato com os 

embargos. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, especialmente considerando que não foi acostada contestação 

aos autos, não devendo ainda as provas juntadas com os embargos 

serem consideradas, posto que era possível a produção das referidas 

provas desde a propositura da demanda, pois não se tratam de 

documentos ou fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIELE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003647-29.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A., no qual se insurge contra a sentença retro, alegando apresenta 

áudio, com confirmação de dados e aceite do contrato, pleiteando que seja 

sanada a contradição no tocante a apreciação da gravação acostada aos 

autos com os embargos. Não conheço o presente recurso, eis que 

insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos 

Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, 

não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, não devendo ainda as provas juntadas com os embargos serem 

consideradas, posto que era possível a produção das referidas provas 

desde a propositura da demanda, pois não se tratam de documentos ou 

fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002992-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEUZALINA AMORIM COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002992-57.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar o fundamento dos 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003044-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CELESTINA DA SILVA FILHA (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

 

Processo: 1003044-53.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de comprovar o fundamento dos 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003744-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO CRUZ 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: 1003744-29.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ARRUDA ORTIZ (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003763-35.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LAERCIO DIAS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010419-83.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIONE BENEDITO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010860-64.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de fundamentar a existência de 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 
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com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011367-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA FAZOLO (REQUERENTE)

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011367-25.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011404-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RANGEL PEREIRA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011404-52.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011416-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

LEANDRO ROGER DA SILVA (REQUERENTE)

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

 

Processo: 8011416-66.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES 

apresentados por TELEFONICA BRASIL S.A. no qual se insurge contra a 

sentença retro, alegando que esta deixou de fundamentar a existência de 

danos morais. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos apresentados pela 

Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto 

o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003076-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX DE ASSIS (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

 

Processo: 1003076-58.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A. no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de fundamentar a existência de danos morais. Não conheço o presente 

recurso, eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, 

extrai-se dos Embargos de Declaração apresentado que o presente 

recurso é genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. 

Isto porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-72.2016.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

ROBSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011823-72.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A., no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que deixou de 

fundamentar a existência de dano moral, bem como alega que localizou 

gravação com o aceite da parte autora de migração para o plano 

pós-pago. Não conheço o presente recurso, eis que insatisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se dos Embargos de 

Declaração apresentado que o presente recurso é genérico, não 

preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto porque a 

Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. sentença foi 

omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos trazidos pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, especialmente considerando que não foi acostada contestação 

aos autos, não devendo ainda as provas juntadas com os embargos 

serem consideradas, posto que era possível a produção das referidas 

provas desde a propositura da demanda, pois não se tratam de 

documentos ou fatos novos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. DUTRA DA SILVA-EPP - EPP (REQUERENTE)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

EDEMILSON DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010668-34.2016.8.11.0006 Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ELECTROLUX DO BRASIL 

S.A. A embargante alega que a r. sentença foi omissa pois não determinou 

o prazo para que a embargante realize a troca do produto na residência 

do Embargado. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que 

conforme petição em Id. 13484779, a parte embargada declara que a 

geladeira já teria sido entregue. Da forma que se apresenta a situação, 

houve a perda do objeto dos embargos, e não mais se verifica o interesse 

de agir por parte do embargante, considerando assim prejudicado o 

recurso. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido NÃO 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8011531-87.2016.8.11.0006 Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração proposto por CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA. que alegou que a sentença foi 

contraditória, visto que julgou improcedente os pedidos da Embargada, 

contudo, condenou a Embargante em litigância de má-fé, 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. No caso, reconheço 

a contradição apontada pelo Embargante. Passa, pois, a parte dispositiva 

da sentença a ter a seguinte redação: “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 Requerente a 

pena de litigância de má-fé vez que noticiou fatos inverídicos a lide, no 

valor equivalente a 1% do valor da causa, 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 Requerente 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.” No mais, permanece 

inalterada a r. sentença proferida. 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 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: 8011327-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON JOSE CARDOZO (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO nº 8011327-43.2016.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES apresentado 

por AILSON JOSE CARDOZO, no qual alega que a sentença proferida 

parece não tratar dos fatos colocados em litígio, ou seja, até parece que é 

proveniente de outro processo, sendo totalmente contraditória e obscura, 

e proferida em dissonância com as alegações de ambas as partes, tanto 

por parte do autor, quanto da requerida. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço a 

irregularidade apontada pela parte Embargante, passando a r. sentença do 

Evento Id. nº 11152593 a ter a seguinte redação: “VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. Versam 

os autos sobre AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS ajuizada por 
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AILSON JOSE CARDOZO em face de BANCO BRADESCO S.A., alegando 

que firmou uma operação de crédito com a requerida para comprar uma 

bicicleta, e que no mês de maio/2016 pactuou acordo com a requerida 

para o pagamento do débito que estava em aberto em seu nome, sendo 

que a negociação foi aceita, e a dívida deveria ser pagar até a data 

31/05/2016 com o valor de R$ 534,94 (quinhentos e trinta e quatro reais e 

noventa e quatro centavos) correspondente as prestações 40 a 48, 

parcelas estas faltantes para a quitação da operação de crédito efetuada. 

Aduz que mesmo depois de trinta dias após o pagamento do acordo, a 

requerida ainda manteve seu nome no cadastro de devedores. Requer 

liminarmente a retirada imediata de seu nome do cadastro de devedores, e 

ao final requer a condenação ad requerida em danos morais. Em sua 

contestação, a requerida defende que a negativação do nome da parte 

autora foi em exercício regular de direito, pois a mesma permaneceu 

inadimplente com o Banco réu por mais quatro anos, sendo os débitos 

adimplidos por meio de acordo referente as últimas parcelas do contrato. 

Sustenta que após o pagamento do acordo entabulado, o Banco requerido 

procedeu a baixa da restrição no dia 01/07/2016, um mês após o 

pagamento do acordo, sendo, inclusive, antes mesmo do ajuizamento da 

presente lide, portanto, em tempo razoável levando em conta os 

procedimentos administrativos necessários para tal cumprimento, bem 

como os quatro anos para pagamento do referido débito e respectiva 

baixa da restrição. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que 

não fez. No presente caso o autor teve seu nome inserido no cadastro de 

devedores pela requerida em 28/10/2012, efetuando acordo com a 

requerida e quitando seu débito em 31/05/2016. Resta evidenciado que o 

nome do autor estava inserido no cadastro dos devedores pela requerida 

em razão da inadimplência das últimas parcelas do contrato, tendo 

posteriormente sido entabulado acordo entre as partes para quitação do 

referido débito, contudo, mesmo após o pagamento do acordo em 

31/05/16, o nome do autor permaneceu negativado. Em caso de inserção 

do nome do consumidor no cadastro de devedores, a partir do momento 

da quitação do débito que ensejou a negativação, incumbe à requerida 

efetuar a baixa do débito e exclusão do nome do autor do rol de 

devedores, o que não ocorreu. Consta no extrato do SERASA trazido com 

a inicial que em 30/06/2016 a restrição em nome autor ainda permanecia, 

sendo excluído do cadastro de devedores somente em 01/07/2016, sendo 

então fato incontroverso a existência de manutenção indevida do nome da 

autora no cadastro restritivo de crédito após a quitação. Não merece 

prosperar a alegação da requerida de que a restrição teria sido baixada 

em tempo razoável, posto que o prazo considerado razoável para baixa 

junto ao cadastro de devedores é de cinco dias após o pagamento do 

débito, e a permanência injustificada gera dano moral presumido. Nesse 

passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a 

ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que 

mesmo após ter quitado a dívida, seu nome seja mantido indevidamente em 

cadastro negativo de crédito. 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. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à parte Reclamada. ANTE O EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR procedente os pedidos da 

exordial para confirmar a liminar proferida; CONDENAR a Reclamada a 

pagar a título de danos morais à autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/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; 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003117-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SANT ANNA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/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: 

1003117-54 .2018.8 .11 .0006.  REQUERENTE:  ASSOCIACAO 

CONGREGACAO DESANTA CATARINA REQUERIDO: DETRAN 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados 

pela requerente. Conhece-se o presente recurso, eis que satisfeitos seus 

pressupostos de admissibilidade. Verifica-se que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pela 

embargante apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intime-se a requerente. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de 

setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010865-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

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 SENTENÇA Processo: 

8010865-23.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ALEXANDRA SANTOS 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A VISTOS ETC. Cuida-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados por CLARO S/A. Conhece-se o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade 

Verifica-se 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 
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como mero inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no 

mérito o presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, decide-se CONHECER DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se 

incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos seus 

próprios fundamentos. Publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE APARECIDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

LUCIANA FINHOLT CASTROVIEJO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000719-71.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE APARECIDA DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Passa-se a decidir. Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimada, a parte requerente não compareceu à audiência de 

conciliação. Outrossim, vislumbra-se que o pedido de redesignação da 

audiência não merece guarita, vez que, ao escolher este juízo, a 

requerente se comprometeu em comparecer a todos os atos processuais 

a que fora intimada, através de seu patrono, independentemente de 

valores de passagens aéreas. Isto posto, extingue-se a presente ação 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 4 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVIA ERECE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000376-41.2018.8.11.0006 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: 1000491-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAQUIM VERGILIO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000491-62.2018.8.11.0006 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: 1000295-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000295-92.2018.8.11.0006 Promovente: Jose Augusto Gomes 

Jovio Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13984942), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001728-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001728-05.2016.8.11.0006 Promovente: Dirce da Silva 

Promovido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A VISTOS 

ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 
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9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 14012320), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000392-92.2018.8.11.0006 Promovente: Marcelo Cirilo Silva 

Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 14186135), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003666-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARINA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003666-35.2016.8.11.0006 Promovente: Marina Martins 

Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 14137052), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005872-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GOMES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005872-85.2017.8.11.0006 Promovente: Cristiano Gomes de 

Magalhaes Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13995293), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

DERICK LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006031-28.2017.8.11.0006 Promovente: Derick Leone Cebalho 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13989915), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 
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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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006058-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EMERSON HENRIQUE SILVA ARDAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006058-11.2017.8.11.0006 Promovente: Emerson Henrique 

Silva Ardaia Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13990006), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006304-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE COLUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006304-07.2017.8.11.0006 Promovente: Maria Jose Coluna da 

Silva Promovido: Banco Bradesco Cartões S.A. VISTOS ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

14019001), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007151-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERICSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007151-09.2017.8.11.0006 Promovente: Ericson Arruda da 

Silva Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

14012393), e não consta nos autos qualquer manifestação do autor. 

Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007145-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007145-02.2017.8.11.0006 Promovente: Rosemeire Ramos da 

Silva Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 14012271), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007189-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 89 de 635



HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007189-21.2017.8.11.0006 Promovente: Taisa Rodrigues da 

Silva Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13992595), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007196-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARICILDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007196-13.2017.8.11.0006 Promovente: Maricilda da Silva 

Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13993810), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO LEMES DA SILVA 01806813114 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LEMES DA SILVA OAB - 018.068.131-14 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000217-98.2018.8.11.0006 Promovente: Luciano Lemes da 

Silva Promovido: Oi S/A VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13993416). Muito embora conste 

nos autos petição em Id. 14713644 justificando a ausência na audiência 

sob alegação de que na data designada para audiência sequer havia 

notícia da citação da requerida, pois o envio da correspondência teria 

ocorrido há alguns dias da data da audiência, e não havia sido juntado o 

A.R. aos autos. Em que pese as alegações da autora, entendo que razão 

não lhe assiste, posto que conforme Id. 14882964, a requerida foi citada 

em tempo hábil para a audiência, e mesmo que não tenha comparecido, é 

dever da parte autora comparecer às audiências do processo, sob pena 

de extinção (art. 51, I, Lei 9.099/95), razão pela qual não há que prosperar 

a redesignação pleiteada. Sendo assim, diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007927-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ROSANA MIRANDA DE CARVALHO (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: 1007927-09.2017.8.11.0006 Promovente: Rosana Miranda de 

Carvalho Promovido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A 

VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

Promovente, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu ao ato, conforme consignado em Termo de Audiência 

(Evento Id. nº 13619804), e não consta nos autos qualquer manifestação 

do autor. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007191-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA FERREIRA FREITAS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 90 de 635



HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007191-88.2017.8.11.0006 Promovente: Taisa Ferreira Freitas 

Promovido: Banco Bradesco S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13993209), e não 

consta nos autos qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia 

da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007190-06.2017.8.11.0006 Promovente: Taisa Rodrigues da 

Silva Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme consignado 

em Termo de Audiência (Evento Id. nº 13990224), e não consta nos autos 

qualquer manifestação do autor. Diante da contumácia da parte 

promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FLAVIO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000648-35.2018.8.11.0006 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: 1000614-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GARCIA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000614-60.2018.8.11.0006 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: 1000483-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000483-85.2018.8.11.0006 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, 
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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: 1000487-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VERGILIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000487-25.2018.8.11.0006 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: 1000496-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000496-84.2018.8.11.0006 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: 1000507-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000507-16.2018.8.11.0006 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: 1000214-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000214-46.2018.8.11.0006 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: 1000473-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMUEL DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000473-41.2018.8.11.0006 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 
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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: 1000383-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES OURIVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000383-33.2018.8.11.0006 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: 1000481-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000481-18.2018.8.11.0006 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: 1000501-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA SURUBI (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000501-09.2018.8.11.0006 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: 1000477-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EMERSON DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000477-78.2018.8.11.0006 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: 1000500-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANY SERAPIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000500-24.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007952-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA EDNA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007952-22.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ESTER LANDIVAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002778-66.2016.8.11.0006 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 

13959389. 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: 1000393-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000393-77.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida pelo ALBINO FRANCISCO 

DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora pugnou pela desistência da ação, conforme 

petição juntada em Evento Id. nº 13896589. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

DEVAIR FLAVIANO SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000263-87.2018.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

promovida pelo DEVAIR FLAVIANO SILVA SANTANA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13894915. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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. HANAE 
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YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005493-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR JOVIO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005493-47.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida pelo VALDEMAR JOVIO em face de VIVO S.A. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência da ação, 

conforme petição juntada em Evento Id. nº 13700777. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005476-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES BATISTA (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005476-11.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida pelo DOUGLAS SOARES BATISTA em face de VIVO S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13700817. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007962-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JORDY FIRMINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007962-66.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida pelo 

JORDY FIRMINO LOPES DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora pugnou pela desistência 

da ação, conforme petição juntada em Evento Id. nº 13562065. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MARIVALDA ROSA MORAES DE LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000434-44.2018.8.11.0006 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 

13993353. 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-95.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE GASPAROTTO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ ALVES PEREIRA (EXECUTADO)

ROSANGELA ALVES DA ROCHA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011298-95.2013.8.11.0006 Requerente: Elise Gasparotto de 

Lima Requerido: Rosangela Alves da Rocha – ME. e Jose Luiz Alves 

Pereira Vistos. Compulsando os autos verifico que não foi possível intimar 

a parte executada para efetuar o pagamento do montante atualizado pelo 

motivo “mudou-se”, conforme indicado na correspondência devolvida 

juntada aos autos. Foi então expedida intimação via mandado para parte 

exequente indicar o endereço da parte executada, entretanto, a 

exequente não foi localizada no endereço constante nos autos, conforme 

certificado pelo oficial de justiça. Considerando que a exequente não foi 

localizada em razão do descumprimento de seu dever de manter o seu 

endereço atualizado nos autos, deixando assim de cumprir com 

determinação essencial ao andamento do feito. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 95 de 635



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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007046-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

LUZIA BARBOSA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1007046-32.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos 

fatos. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e LUZIA BARBOSA DE JESUS em face de 

MUNICIPIO DE CACERES e ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando que 

sejam tomadas as providências necessárias, para o tratamento de saúde, 

internação em UTI, incluindo transporte adequado e demais suportes 

devidos para manutenção de sua saúde, vez que seu histórico é de 

insuficiência cardíaca descompensada em estágio avançado, diverticulite 

e pangastrite. A liminar foi deferida determinando que os requeridos 

providenciem imediatamente o fornecimento de vaga para internação em 

clínica médica junto ao Hospital São Luiz de Cáceres (ou outra unidade de 

saúde que forneça idêntico serviço), para a sra. Luzia Barbosa de Jesus, 

bem como a realização de todos os exames e procedimentos necessários, 

ainda que tenham que suportar o ônus da contratação do serviço 

particular. É o necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe 

da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a 

necessidade de internação da sra. Luzia Barbosa de Jesus de internação 

em UTI e realização de exames para seu tratamento, uma vez que seu 

quadro clínico é extremamente grave. É entendimento pacífico que os 

Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, 

pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos 

sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de 

garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e 

igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde 

configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, 

estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. 

Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder 

Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento 

médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria 

existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde e 

a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2. O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta 

Câmara Cível, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” 

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para 

tratamento de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da 

Constituição da República – Sentença mantida - Recurso de apelação 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00103165920138260053 SP 

0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de 

Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente evidenciado que a parte autora encontra-se 

acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências 

à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido 

formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, 

ainda, que os Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde 

e têm a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora 

sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva ou falta de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes 

requeridos pela parte autora, confirmando a liminar proferida. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos 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: 8010822-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALVES DE MOURA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARDOSO (REQUERIDO)

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANTÔNIO CARLOS VELOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Número do Processo: 8010822-52.2016.8.11.0006 REQUERENTE: 

GABRIEL ALVES DE MOURA NETO REQUERIDO: ANTÔNIO CARLOS 

VELOZO e MARCELO CARDOSO Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GABRIEL ALVES DE MOURA NETO em desfavor de 

ANTÔNIO CARLOS VELOZO e MARCELO CARDOSO, alegando que em 

data de 15/05/2016 foi adicionado, através do aplicativo WhatsApp, em um 

grupo denominado “ELEIÇÕES 2016 – MUDANÇA JÁ”, com 256 

participantes. Afirma que foi vítima de difamação, decorrente da 

publicação de imagem e a imputação de fatos, não tendo autorizado os 

Requeridos a publicarem em rede social imagem do Autor dormindo, muito 

menos, a chama-lo de “Gabriel Cebolinha”, “Golpista”, “Traidor”, 

“Tranqueira” e demais comentários pejorativos que ofenderam a reputação 

de um cidadão honesto e honrado. 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. Do Mérito. A lide é referente a 

ofensas divulgadas e repassadas através do aplicativo “Whatsapp e 

Facebook” através de envio de foto do autor que se sentiu moralmente 

ofendido pela parte reclamada. Restou incontroverso que as palavras e 

mensagens foram publicadas e republicadas pelos reclamados. 

Entretanto, a parte demandada não produziu qualquer prova que 

destituísse o alegado pelo demandante. O reclamante é servidor público 

aposentado, analisando as provas trazidas aos autos fica evidente que a 

parte reclamada ofende o reclamante que sentiu-se ofendido além de 

causar grande alvoroço instigando outras pessoas a ofendê-lo. A 

divulgação, embora pública, precisa ser tratada com cautela para que não 

afete sua moral psicológica ou física e nem a de sujeitos próximos àquela, 

o mesmo servindo para a investigação. Sobre tal situação, Vicente Paulo e 
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Marcelo Alexandrino apontam : “No entendimento da Corte Suprema, a 

mera publicação não consentida de fotografias gera o direito à 

indenização por dano moral, independentemente da ocorrência de ofensa 

à reputação da pessoa, porquanto o uso indevido da imagem, de regra, 

causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, 

que deve ser reparado.” É imprescindível que seja reconhecida a imagem 

da pessoa. Tal direito é de ordem personalíssima, ou seja, só pode ser 

exercido, resguardado, e até, comercializado (obras de autoria) por seu 

único titular. Direito este que é tutelado pela Constituição de 1988 em seu 

artigo 5º, V e X: O inciso V diz que: “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”. Nesse caso, sempre que uma pessoa for vítima de injúria, 

difamação ou calúnia, seja por meios eletrônicos ou de radiofusão ou 

televisivo, caberá direito de resposta e ainda, direito à determinada 

indenização. Pois, um importantíssimo bem, e daí sua tutela pela 

Constituição, fora lesado por outrem, e isso o direito não deve permitir. Já 

o inciso X afirma: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. 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$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte autora e penalizar a parte reclamada. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar os reclamados a 

pagarem à parte reclamante a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

cada Reclamado, 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). 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 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.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 8011978-12.2015.8.11.0006 Reclamante: MANOEL CARLOS 

RODRIGUES DOS SANTOS Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o 

relatório. MANOEL CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS interpôs a 

presente ação em face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, alegando ter sido contratado para exercer a função de vigia 

para por meio de contrato de trabalho temporário e sucessivo, com labor 

nos período de 01.02.2005 à 02.05.2015. Com isso, pretende o 

recebimento do FGTS no importe de R$ 8.276,40 (oito mil duzentos e 

setenta e seis reais e quarenta centavos); as férias não gozadas 

acrescidas de 1/3, no importe de R$ 10.346,08 (dez mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e oito centavos), aviso prévio no valor de R$ 862,18 

(oitocentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos); Férias 

proporcionais, acrescidas do terço constitucional à razão de 06/12 avos, 

com o cômputo do aviso no valor de R$ 574,77 (quinhentos e setenta e 

quatro reais e setenta e sete centavos); 13º salário proporcional à base 

de 06/12 avos, com o cômputo do aviso prévio no valor de R$ 431,08 e 

multa de 40% sobre o FGTS referente ao todo pacto laboral no valor de R$ 

3.310,56; Citado, não houve audiência de conciliação (Id. 2462509), e 

apresentou contestação (Id. 2462511). É o breve relato. Passa-se a 

decisão. I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO / PRESCRIÇÃO Há que se 

analisar a prejudicial de mérito relacionada ao quinquênio anterior ao 

ajuizamento desta ação, encontram-se prescritas, nos termos do artigo 1º 

do Decreto – Lei nº 20.910/32, que segue: "Art. 1º As dívidas passivas da 

União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem." No artigo 3º do referido Decreto menciona que “o 

pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente decreto”. Ademais, verifica-se que o 

Supremo Tribunal Federal decidiu sobre o prazo de prescrição aplicável à 

cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), reconhecendo repercussão geral no Recurso 

Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF, reduzindo-o de trinta 

para cinco anos o prazo prescricional, senão vejamos: Recurso 

extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. 

Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de 

entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade 

dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 

aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de 

modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração 

de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento. (ARE 709212 RG/DF, Relator: Ministro GILMAR 

MENDES, julgamento Plenário em 13/04/2014) g.n. Registra-se, por 

oportuno, que houve a modulação dos efeitos da decisão no julgamento do 

mencionado ARE 709212 no seguinte sentido: “A modulação que se 

propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc 

(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição 

ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo 

de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional 

já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do 

termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente 

data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão 

mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência 

desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão 

tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o 

novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” Assim, 

considerando que os contratos temporários se deram entre o período de 

01.02.2005 a 02.05.2015, bem como foi interposto a ação em 06/07/2015, 

conclui-se pela presença da prescrição quinquenal do período laborado 

anterior 05/07/10. Assim, declaro prescritos os pedidos, referente aos 

períodos de 01/02/05 a 05/07/10, sendo a presente ação extinta 

parcialmente, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil de 2015. II – DO MÉRITO Sobre os pedidos 

posteriores a 05/07/10, convém registrar que versam sobre o recebimento 

das férias e o terço constitucional, bem como o FGTS durante a vigência 

do contrato. Alega a parte reclamante que os contratos temporários 

previam o pagamento de décimo terceiro salário, concessão e 

remuneração de férias acrescidas de 1/3 e pagamento de vale transporte, 

porém durante todo período laborado, o Requerente não gozou, tampouco 

recebeu férias remuneradas e abono de 1/3 e não recolheu o seu FGTS. 

Constam nos autos diversos documentos comprovando o alegado, 

inclusive demonstrativos de pagamentos emitidos pela Reclamada. A parte 

reclamada em defesa afirma que ainda que se reconheça a nulidade do 

contrato administrativo temporário, não há transfiguração do vínculo 

jurídico-administrativo para o celetista, razão pela qual não são devidos os 

recolhimentos de FGTS, bem como defende que os fatos não foram 

comprovados. Em razão do acima mencionado, resta comprovado a 

existência de prova mínima dos fatos alegados, quais sejam não 

pagamento do FGTS e não pagamento das férias, uma vez que não 

impugnado os documentos juntados aos autos pela parte reclamada, 

tornam-se incontroversos. E consta em síntese, a inexistência nos autos 
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de pagamento de férias e existência de contratos temporários, não 

trazendo a reclamada os contratos referente aos anos de 2013 a 2014, e 

verificando que os contratos juntados, constam na Clausula 8º, IV que se 

concedera férias anuais e proporcionais acrescidas de 1/3, 13º salário, e 

vale transporte, restam também incontroverso que tais direitos também 

foram prorrogados/inseridos nos contratos não juntados e não impugnado 

os fatos. Pois bem. É cediço que os contratos temporários possuem 

regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação 

para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da 

Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia 

aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, 

excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em 

comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse 

público, senão vejamos: “Art. 37. A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração;” Observa-se, ainda, o § 2º do artigo 

alhures mencionado que preceitua que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo 

em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio 

de concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos que a parte 

reclamante foi contratada temporariamente pelo Município de Cuiabá, em 

contratos sucessivos, eis que havia entre eles intervalos mínimos, sendo 

finalizada, em regra, em dezembro e iniciada em janeiro. Logo, a 

renovação sucessiva dos contratos em detrimento da realização de 

concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a contratação 

prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente se torna nula tal 

contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral do ARE 646000, no qual se discute a “extensão de 

direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos empregados 

públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional 

do setor público.” No entanto, a Corte ainda não julgou o mencionado 

Agravo ao Recurso Extraordinário. Dessa forma enquanto não fixados 

parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da 

contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei 

autorizadora do ente público contratante e nas regras do contrato, e 

ratificado expressamente no contrato, o direito do contratado em receber 

às férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, 13º salario e vale 

transporte. Vigem também na jurisprudência da própria Corte 

Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do 

pagamento de algumas verbas. Os aludidos diplomas acima, não possuem 

previsão legal, em relação ao FGTS, a qual almeja a parte reclamante por 

serem servidores temporários, porém, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, 

que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona:“É 

devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo 

contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 

37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.” O 

Supremo Tribunal Federal – guardião da Constituição - já firmou, 

reconhecendo a repercussão geral sobre o tema, sendo devidos o saldo 

de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas hipóteses de 

contratação temporária, senão vejamos: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL).g.n. O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” (g.n). Dessa forma, por força da Lei 

8.036/90, com a interpretação que lhe de o Colendo STF devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador, deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%). Diante do exposto: a) Declaro a prescrição em parte 

dos pedidos referentes ao período de 01/02/05 a 05/07/10; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o reclamado 

a pagar o correspondente à parte do empregador a título de FGTS, qual 

seja, 8% sobre a remuneração bruta; e às férias não gozadas acrescidos 

do terço constitucional, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, com a correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015 e, posteriormente, pelo 

IPCA-E. E, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015 e do artigo 487, II, do Código de Processo Civil de 

2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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.
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Processo Número: 8012535-96.2015.8.11.000 Vistos, etc. Deixa-se de 

exarar o relatório, conforme art. 38, da Lei nº 9.099/95, c/c art. 27, da Lei 

nº 12.153/2009. PAULO ROBERTO CORREIA apresenta AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face do SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT, alegando que teria sofrido constrangimentos em razão de 

estar incluído como devedor em cadastro da dívida ativa (CDA nº 

20133718), por haver suposto débito, descrito na CDA n.º 20133718, 

originando execução fiscal (autos nº 834503.2013.811.0006). Com isso, 

requereu indenização por dano moral. Citada, a parte reclamante 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Extrai-se dos autos que 

o Autor fora notificado da existência do débito (que se referia a um mês 

de proventos, o qual fora pago por equívoco da administração), bem 

como, que deveria restituir ao erário no valor de R$2.190,00 (dois mil cento 

e noventa reais). Afirma o Autor que procedeu ao pagamento do débito em 

04/10/2012, momento em que protocolizou o comprovante de pagamento 

junto à administração, conforme documentação anexa. Segue afirmando 

que o estado de Mato Grosso não realizou a baixa do débito, motivo pelo 

qual se procedeu a inscrição do débito em dívida ativa em 24/09/2013. 

Para agravar, a referida CDA foi ajuizada (autos nº 

834503.2013.811.0006) e o Autor foi citado para pagar a dívida, no valor 

de R$ 2.897,87 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete 
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centavos) ou garantir a Execução Fiscal, nos termos do art. 16 da Lei 

n.6.830/80. Neste sentido, o Autor se viu obrigado a constituir patrono, 

garantir a dívida para opor Embargos à Execução Fiscal (para provar a 

inexigibilidade da dívida), visto que se tratava de matéria de mérito, não 

discutível por meio de exceção de pré-executividade. Além de realizar o 

recolhimento das custas para oposição dos embargos. Com isso, resta 

comprovado que a parte reclamante não se encontrava mais em débito 

junto à administração e a inscrição restou indevida. Assim, estabelecida a 

limitação, tem-se que a parte reclamante comprovou que foi indevidamente 

inscrito na dívida ativa por débito quitado. No que pertine ao dano moral, a 

Constituição Federal prevê a reparação por dano moral no artigo 5º, 

incisos V e X, e a responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no 

art. 37, §6º. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca 

característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 

lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do 

serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) 

ocorrência do fato administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Sabe-se 

que o reconhecimento da responsabilidade do Estado depende da 

comprovação de que aquela foi decorrente de um ato ilegal ou arbitrário, 

ou praticado com abuso ou excesso de poder, ou, ainda, que seja 

resultado de um erro grosseiro por parte de algum agente público, não 

sendo suficiente apenas a alegação de dano moral sofrido. Com isso, 

tem-se que a parte reclamada emitiu certidão de dívida ativa em nome da 

parte reclamante, sem, contudo, observar e considerar a quitação para 

permanecer inserido como devedor. Portanto, presente os requisitos que 

ensejam o dano moral, por restar comprovado que a parte reclamante se 

encontra impedida de obter certidão de regularidade fiscal necessária aos 

rotineiros atos negociais, incumbindo com seu ônus de prova dos fatos 

constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. 

Neste sentido diz o STJ: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte já se 

posicionou no sentido de que o ajuizamento arbitrário de execução fiscal 

poderá justificar o pedido de ressarcimento de danos morais, quando ficar 

provado ter ocorrido abalo moral, o que se aplica por analogia ao presente 

caso.” (AgRg no REsp 1355390/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 

MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 02/04/2014). 

(grifei) No que concerne ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem 

critérios pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 

Finalmente, deixo de acolher o pedido de indenização por danos materiais, 

posto que estes não podem ser presumidos, dependendo de prova 

inequívoca de sua ocorrência, situação que não ocorre nos autos. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento a título de danos 

morais o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, com a 

correção monetária, desde o arbitramento pelo mesmo índice, até 

25/03/2015 e, posteriormente, pelo IPCA-E, desde a data da citação e julgo 

improcedente o pedido de danos materiais. E por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem 

custas nem 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, 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.
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Processo nº 8020074-16.2015.8.11.0006 Requerente: Teresa Barberi 

Ramo Requerido: Banco Do Brasil S/A, e CIELO S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, alegando a 

autora que contratou com a reclamada a CIELO S.A. uma máquina para 

cartões de crédito e débito, e que efetuou duas vendas para clientes 

distintos, sendo uma no valor bruto de R$ 646,00, feita no dia 03/07/2015 e 

a outra no valor R$ 620,00 realizada no dia 07/07/2015 de ambas divididas 

em seis vezes, entretanto, em razão da quantidade de parcelas a 

reclamante realizou junto ao BANCO DO BRASIL S.A. antecipação de 

crédito destes valores, tais operações foram efetuadas no dia 06/07/2015 

no valor de R$ 600,00, tendo sido liberado o valor de R$ 516,19 e no dia 

08/07/2015 valor R$ 577,50, com o valor liberado de R$ 495,96. Aduz que 

no mês de outubro ao verificar sua conta percebeu uma movimentação 

com vários andamentos de antecipação CIELO S.A. e estorno de débito, e 

em contato com a reclamada CIELO S.A. o atendente não soube informar o 

motivo pelo qual estava acontecendo, bem como não tentou solucionar o 

caso, e assim, entrou em contato com o reclamado BANCO DO BRASIL 

S.A., tendo a gerente informado que isso estava ocorrendo devido ao não 

pagamento de parcelas referentes a compra parceladas dos clientes da 

Reclamante no valor de R$ 100,13 vencida e não liquidada em 03/11/2015 

e duas parcelas no valor de R$ 96,11 vencida e não liquidada em 

06/10/2015 e 05/11/2015 respectivamente. Sustenta que a falta de 

repasse de tais valores pela Reclamada CIELO S.A. ao banco requerido, 

gerou este enorme transtorno a empresa Requerente, uma vez que não 

pôde movimentar sua conta desde então, pois está sendo cobrada 

indevidamente por algo que não deve. Ao final requer que o banco 

reclamado se abstenha de efetuar cobranças indevidas em nome da 

reclamante, e no mérito, 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 de falta de interesse de agir arguida pela requerida 

BANCO DO BRASIL S.A., não havendo que se falar ainda em ilegitimidade 

passiva da requerida CIELO S.A., posto que ambas integram a cadeia de 

fornecimento do serviço ao consumidor, auferindo lucro com as 

operações realizadas, estando evidente o interesse de agir da autora com 

relação às requeridas, sendo as essas partes legítimas para figurar no 

polo passivo da ação, na medida em que todos os sujeitos da cadeia 

produtiva de consumo são responsáveis solidariamente, sendo facultado 

ao consumidor a escolha contra quem quer demandar. Rejeito ainda a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela requerida, porquanto a peça 

ajuizada preenche os requisitos de validade e bem identifica a pretensão 

da parte autora. Não havendo mais preliminares, passo à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes é de consumo, e está 

inserida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, 

portanto, deve ser regida por suas normas, sendo inegável que a 

requerente, muito embora seja pessoa jurídica, se utiliza do 

produto/serviço como destinatário final, sendo considerado consumidor, 

nos termos da Legislação em vigência. Aliás, no caso é clara a ofensa 
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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. A requerida BANCO DO BRASIL S.A. alega que a 

autora não se desincumbiu de demonstrar a inexistência do débito, e que a 

requerente contratou junto ao banco um contrato de antecipação de 

créditos oriundo de vendas com cartões de pagamento, e que estava 

ciente da incidência dos descontos. A requerida CIELO S.A. defende que 

os valores descontados em sua conta corrente com a Rubrica 

Antecipação CIELO S.A., referem-se a descontos realizados pelo BANCO 

DO BRASIL S.A. em razão da negociação bancária realizada com o Autor, 

para a qual cedeu em garantia os créditos de suas vendas realizadas 

através da CIELO S.A., e que trata-se de contrato firmado exclusivamente 

entre o Estabelecimento Comercial e seu banco a fim de obter empréstimos 

que serão pagos por meio da compensação em vendas futuras, não 

havendo qualquer interferência da CIELO S.A. em tal relação, a qual 

apenas tem a função de comunicar ao BANCO DO BRASIL S.A. sobre as 

vendas para que esse faça a captação de seu crédito de volta. Ambas as 

requeridas pugnam pela inexistência do dever de indenizar. Em que pesem 

as alegações das requeridas, entendo que razão não lhes assiste, pois a 

parte autora comprovou a contratação de antecipação de crédito nos 

valores de R$ 600,00, tendo sido liberado o valor de R$ 516,19 e no dia 

08/07/2015 valor R$ 577,50, com o valor liberado de R$ 495,96, que 

seriam pagos por meio de compensação futura sobre o valor das vendas 

original. Conforme alegado pela parte autora, foi informada pela requerida 

BANCO DO BRASIL S.A. que tais descontos seriam em razão do 

inadimplemento das parcelas da compra pelo consumidor, e por isso o 

valor não pago pelo consumidor seria descontado em conta do autor, o 

que pelas provas trazidas aos autos, é o que ocorreu, considerando os 

valores e a data em que os descontos e estornos à título de antecipação 

de crédito CIELO S.A. passaram a ser efetuados. É certo que a 

responsabilidade pelo repasse ao banco requerida é da requerida CIELO 

S.A, e ademais, as requeridas não comprovaram que a parte autora 

estaria ciente que nessa operação de antecipação de crédito os 

descontos seriam efetuados em conta em caso de inadimplência do 

consumidor, e sendo assim, não há que se falar em legalidade dos 

descontos em conta do autor a fim de quitar tal antecipação. Nestas 

circunstâncias, entendo que cumpria às reclamadas trazer aos autos 

documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a 

legalidade dos descontos. Entretanto, assim não o fez. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado nas movimentações de desconto e estorno 

indevido em sua conta bancária, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, tenho que a procedência dos 

pedidos para que as requeridas parem com os descontos e a condenação 

em danos morais é a medida que se impõe. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para: a) Confirmar a antecipação de tutela deferida, 

determinando que as reclamadas deixem de efetuar descontos em conta 

do autor com relação às antecipações de crédito discutidas nos autos; b) 

CONDENAR solidariamente as reclamadas 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). 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Processo: 1000407-61.2018.8.11.0006 Promovente: Wanison Correa de 

Franca Promovido: Lojas Avenida S.A, Club Mais Administradora de 

Cartoes Ltda., e Attitude Recuperadora de Credito e Contact Center Ltda - 

ME VISTOS, ETC. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA em que a 

parte autora alega que possuía um cartão das Lojas Avenidas, primeira 

reclamada, em que ficou em débito junto ao cartão fornecido e 

administrado pela segunda reclamada, e que no ano de 2016, a empresa 

Attitute Recuperadora de Crédito, entrou em contato com o autor 

oferecendo um acordo para quitação de débito, no valor de R$ 88,49 

(oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), o qual foi aceito pelo 

reclamante. Aduz que na data de 01/02/2016 efetuou o pagamento do 

boleto enviado pela empresa reclamada, via e-mail, para quitação total dos 

débitos entretanto, ao tentar adquirir um plano de telefonia, foi informado 

que seu nome estava nos cadastros de inadimplentes por débito junto à 

empresa reclamada. Primeiramente, infere-se dos autos que a parte autora 

e as requeridas LOJAS AVENIDA S.A. e CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. realizaram acordo (ID 14137130), sendo assim 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, nos termos do art. 487, III, “b” do 

Código de Processo Civil. Entretanto, considerando que a ação foi 

proposta também contra a requerida ATTITUDE RECUPERADORA DE 

CREDITO E CONTACT CENTER LTDA – ME, prossigo o julgamento do feito 

tão somente com relação à esta. Nota-se que a requerida ATTITUDE 

RECUPERADORA DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA – ME não 

compareceu à sessão de conciliação nem apresenta ou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 
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provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa premissa, os 

fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. A requerida ATTITUDE 

RECUPERADORA DE CREDITO E CONTACT CENTER LTDA – ME é legítima a 

figurar no polo passivo da ação, na medida em que aufere lucro com a 

relação consumerista, fazendo parte da cadeia de fornecedores. 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. De acordo 

com as provas dos autos, a parte autora aceitou a proposta ofertada pela 

requerida ATTITUDE e efetuou o pagamento do débito, o que quitaria a 

dívida original, contudo, mesmo após o pagamento do valor acordado a 

parte autora teve seu nome inserido no cadastro dos devedores pelo 

débito original. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomaram o devido cuidado em seu sistema de cobrança, evitando 

que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por 

débito já quitado. 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 parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: a) HOMOLOGAR por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes autora e as requeridas LOJAS AVENIDA S.A. e 

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com as 

reclamadas, objeto da demanda; c) DETERMINAR a exclusão definitiva do 

nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; d) 

CONDENAR a reclamada ATTITUDE RECUPERADORA DE CREDITO E 

CONTACT CENTER LTDA – ME 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; Confirmo a antecipação de tutela concedida. 

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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006383-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DA COSTA VERGILIO FIGUEIREDO (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

 

Processo: 1006383-83.2017.8.11.0006 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 ROSILENE DA COSTA VERGILIO 

FIGUEIREDO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao 

ser submetida a consulta de CPF, foi informada que a Requerida havia 

negativado seu nome por um débito no valor de R$ 101,97 (cento e um 

Reais e noventa e sete centavos). Ocorre que nada 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 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: 1005409-46.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUAREZ ESPINOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005409-46.2017.8.11.0006 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 JUAREZ ESPINOSA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 75,05 (setenta 

e cinco Reais e cinco centavos). Ocorre que não reconhece o débito em 

questão, razão pela qual a negativação é indevida. 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 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. 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: 1005807-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOSE MARCELINO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005807-90.2017.8.11.0006 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 JOSE MARCELINO 

ALVES 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. 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, 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 ao banco requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o 

Requerido colaciona, em peça de defesa, faturas de cartão de crédito em 

nome do Requerente, sendo possível a verificação de diversas compras 

realizadas em estabelecimentos comerciais do município de Cáceres/MT. 

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 

do cartão de crédito pelo Requerente, em áudio colacionado pela defesa, 

ocasião em que há a demonstração de desbloqueio do cartão, mediante a 

confirmação de dados pessoais do Requerente, sendo que tais dados 

coincidem com todas as informações de documentos juntados em peça 

exordial. 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 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 Requerente, 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. 

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 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 
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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: 1007498-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GILVANDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007498-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GILVANDIR OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito de forma indevida, por 

débito no valor de R$82,65 (oitenta e dois reais e sessenta 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 Unidade Consumidora de nº 688544, sendo que a mesma 

teria quitado valor inadimplido em 15/12/2017, data posterior ao extrato 

juntado em peça exordial, qual seja, 29/11/2017. Importante ressaltar que a 

fatura que dera ensejo a negativação do caso em tela, se encontrava 

vencida desde 30/12/2016, sendo que fora devidamente quitada em 

15/12/2017, qual seja, quase um ano após o vencimento da mesma. 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 de fatura de consumo. 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 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: 1005398-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLEITIANE NUNES 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. 1005398-17.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c Danos Morais proposta por 

CLEITIANE NUNES 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 por um débito no valor de R$ 469,71 

(quatrocentos e sessenta e nove Reais e setenta e um centavos). 

Entretanto, não 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. 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 
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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: 1006339-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

YANKA GOMES MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006339-64.2017.8.11.0006 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 YANKA GOMES MOTA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, no entanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 129,94 (cento e vinte e nove Reais e 

noventa 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. 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. 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: 1005367-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

EVERTON DUARTE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005367-94.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C Indenização por 

Danos Morais proposta por EVERTON DUARTE GARCIA em desfavor de 

TELEFÔNICA 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 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 
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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: 1005420-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005420-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VANILDES 

PEDROSA DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que ao ser submetida à análise de CPF para crediário foi informada que a 

Requerida havia inserido seu nome no cadastro restritivo. Entretanto, não 

reconhece o referido apontamento, 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 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. 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: 1005421-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIELE CARVALHO ORTEGA (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

 

Proc. 1005421-60.2017.8.11.0006 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 GENECIELE CARVALHO ORTEGA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 237,53 

(duzentos e trinta e sete Reais e cinquenta e três centavos). No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. O 

autor requereu a desistência do feito no ID 12651756. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 105 de 635



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: 1005469-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA HELENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005469-19.2017.8.11.0006 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 NEUZA HELENA DE 

OLIVEIRA em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING 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$ 

660,04 (Seiscentos e Sessenta reais, e Quatro Centavos), em 26/08/2016 

gerado em tese sob o número de contrato 000000552303216, 

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 parte requerida em sua 

contestação, e a parte autora em sua impugnação à contestação 

pugnaram pela incompetência do juizado em razão da necessidade de 

perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, 

imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas 

requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pleito das partes. Rejeito ainda o 

pedido da requerida de comparecimento pessoal da parte autora, pois 

entendo desnecessário para o deslinde da causa. 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 
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comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o 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: 8010180-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS VELOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO BV FINANCEIRA S.A- CREDITO E FINANCIAMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010180-79.2016.8.11.0006 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 C/ PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por SEBASTIÃO CARLOS VELOZO em desfavor 

de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, alegando que apesar de quitada a dívida 

com o Requerido, seu nome continua protestado em Cartório de Protesto 

de Títulos. 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 as provas produzidas 

nos autos, observo que o protesto se refere a dívida já quitada pelo 

Requerente, mediante proposta para quitação integral da dívida, no valor 

de R$1.100,00, (um mil e cem reais), valor este devidamente pago. Ocorre 

que, mesmo após pagamento de dívida, o protesto perdura, porém tenho 

que a baixa é ônus do protestado, o qual deve adotar as providências 

administrativas junto ao serviço notarial para retirar o registro, a propósito: 

EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - PROTESTO DE TÍTULO REGULAR - QUITAÇÃO DO 

DÉBITO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Agindo o credor em exercício regular do direito, 

o cancelamento do protesto de título, após a quitação da dívida, recai 

sobre o devedor, descabida a indenização por danos morais. (TJ-MG - EI: 

10024077868149002 MG , Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de 

Julgamento: 07/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 13/03/2013. Nesta senda, na hipótese dos autos, não 

há conduta que possa ser tida como caracterizadora do dever de 

indenizar. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial 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. 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: 1001625-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1001625-61.2017.8.11.0006 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 Relação Jurídica c/c Danos Morais e 

Tutela Antecipada proposta por NATALINA RONDON DA SILVA em 

desfavor de OMNI S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

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$ 970,52 

(novecentos e setenta Reais e cinquenta e dois centavos). Afirma 

desconhecer a origem do 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. Indefiro o pedido de revelia, pois, a Carta de Preposto juntada 

possui todos os poderes e dados necessários. 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 
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relativo à financiamento de compras que a autora realizou nas lojas 

Marysas. Juntou aos autos contratos assinados pelo autor, cuja 

assinatura é semelhante a dos demais documentos juntados aos autos. 

Trouxe, ainda, ao processo áudio no qual a autora confirma que realizou 

os contratos de financiamentos e que ingressou com a ação para ter seu 

nome retirado do cadastro restritivo de crédito. 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: 8010857-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

F. DA SILVA RODRIGUES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010857-80.2014.8.11.0006 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 AUSÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

MARCOS ALVES DE MENEZES em desfavor de EXTRALUZ MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA EPP (RIO MÓVEIS), alegando que foi até o 

comércio local para efetuar uma compra, ocasião que ficou sabendo que 

seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, por dívida no valor 

de R$ 285,93 (duzentos oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), 

com data de inclusão em 28/01/2014. O Autor alega que a negativação é 

indevida, pois desconhece o débito em questão. 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. Em pese os argumentos apresentados pela parte 

autora, o Requerido trouxe aos autos pedido de compra parcelada 

devidamente assinado pelo mesmo, consoante que constam seis parcelas 

de igual valor. Portanto, tenho que o débito da parte autora restou 

comprovado. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis da autora, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação, bem como 

o próprio Autor afirma, em peça exordial, não ter perdido documentos. 

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, 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. 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. Portanto, é evidente 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. 

No mesmo contexto, 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. 

Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar anteriormente deferida; 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 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: 1005417-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOANDERSON GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005417-23.2017.8.11.0006 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 JOANDERSON GUIA DA SILVA 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 em 10.10.2016 por um débito no valor R$ 158,46 

(cento e cinquenta e oito Reais e quarenta 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. 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: 1005412-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GILDA JACINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005412-98.2017.8.11.0006 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 GILDA JACINTO DA SILVA TARCIEL 

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 em 23.06.2017 por um débito no valor R$ 212,05 

(duzentos e doze Reais 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 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: 1006645-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE FRANCA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (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: 1006645-33.2017.8.11.0006 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 
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POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ FERNANDO DE FRANCO 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 em 10.12.2015 por um débito no valor R$ 132,17 

(cento e trinta e dois Reais e dezessete 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. 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: 1006644-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIO IZIDRO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006644-48.2017.8.11.0006 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANTONIO IZIDRO ALVES 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 em 24.08.2017 por um débito no valor R$ 325,73 (trezentos e vinte 

e cinco Reais e setenta e três centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 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. 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. 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: 1005419-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE MORAES VILA (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

 

Proc. 1005419-90.2017.8.11.0006 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 JHONATHAM DE MORAES VILA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar compras no 

crediário foi informada que a Requerida havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito em 10.02.2015 por um débito no valor de R$ 
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101,69 (cento e um Reais e sessenta 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. 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. 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. Ao contrário do alegado pelo autor em sua impugnação, 

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. 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: 1005400-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005400-84.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CLAUDIO ANTONIO DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao ser submetido à análise de 

crédito descobriu que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 09.07.2013 por um débito no valor R$ 334,86 

(trezentos e trinta e quatro Reais e oitenta 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, 
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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, 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. Indefiro o pedido contraposto nos termos do artigo 8º 

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: 1006571-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CRISTIANO RIBEIRO BATISTA (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: 1006571-76.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MANOEL CRISTIANO RIBEIRO BATISTA 

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$ 297,36 (duzentos e noventa 

e sete Reais e trinta 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 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: 1006416-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006416-73.2017.8.11.0006 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 WANDERSON DA SILVA POQUIVIQUI 

em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, alegando não contratou o serviço 

do Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 36,40 (trinta e seis 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. Rejeito o pedido de conexão, 

pois, conforme narrado pelo Requerido, trata-se de contratos diferentes. 

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 32863-7, agencia 0527 e nesta solicitou concessão de 

crédito emergencial – Tarifa AD – para qual é necessário solicitação 

pessoal à mesa do gerente e utilização de senha pessoal. O Requerido 
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juntou aos autos extratos bancários que comprovam transações na 

referida conta, inclusive a transação ora questionada, bem como contrato 

de abertura de conta, cuja assinatura corresponde à dos demais 

documentos juntados à inicial. 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. Indefiro o pedido contraposto nos termos do artigo 8º 

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: 1007374-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

GIVANILDO VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007374-59.2017.8.11.0006 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 GIVANILDO VIANA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços do 

Requerido, no entanto, este negativou seu nome por um débito no valor de 

R$ 88,06 (oitenta e oito Reais 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 contraposto 

nos termos do artigo 8º, §1º da Lei 9099/95. 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. Em sua contestação, o Requerido sustenta que trata-se 

de débito em aberto referente a cartão de crédito utilizado pela parte 

autora. O Requerido apresentou inúmeras faturas de cartão de crédito de 

titularidade da autora, nas quais há histórico de pagamento realizado por 

vários meses subsequentes, inclusive através de débito em conta, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes através de seu 

sistema, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citação relação jurídica. 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 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: 1004755-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HELIO DA SILVA DIONIZIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004755-59.2017.8.11.0006 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 

RECLAMAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS proposta por VALDIRENE FRANCISCA TEIXEIRA DA SILVA em 

desfavor de GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., alegando a autora 

que adquiriu passagens aéreas com destino a cidade de Curitiba, com 

saída da cidade de Cuiabá na data de 12/07/2017, com embarque previsto 

para as (01h20min) da madrugada, e retorno previsto para o dia 

17/07/2017, com embarque previsto para as (23h30min), mas que ao se 

apresentar no aeroporto da cidade de Curitiba, uma hora de antecedência, 

ou seja as 22:00 horas, foi informada pela atendente que seu voo, havia 

partido as 23h30min do dia 16/07/2017, e que a requerente e seus dois 

filhos menores deveriam ter se apresentado naquela data. Aduz que de 

posse dos comprovantes da passagem comprovou que ela estava com a 

razão, pois as data do seu cartão era realmente o dia 17/07/2017, as 

23h30min, mas que mesmo assim a requerente e seus dois filhos menores 

foram barrados de embarcar, no aeroporto de Curitiba, com as passagens 

que havia adquirido anteriormente, pois segundo a atendente as mesmas 

já estavam canceladas, sendo obrigada a adquirir novas passagens se 

quisessem voltar a cidade de Cuiabá, e as novas passagens, que lhe 

custaram 100% mais caro do que as que haviam adquirido anteriormente, 

tendo a requerente sido obrigada a parcelar o valor em seis vezes no 

cartão de crédito. Ao final requer seja a requerida condenada a devolver 

em dobro os valores cobrados de forma indevida, 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 
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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. Em sua peça defensiva a requerida alega que a parte 

autora optou pelo primeiro voo do dia 17/07/2017, que decolou às 

00h10min., ou seja, a parte autora deveria comparecer no aeroporto no dia 

16/07/2017 para os procedimentos de checkin e embarque, contudo, não o 

fez, e que a data que consta na passagem é a data do voo, escolhida pelo 

próprio passageiro, e não a data de embarque. Afirma que se a parte 

autora não embarcou no voo contratado isto se deu, única e 

exclusivamente, porque não compareceu na data correta para embarque 

no voo contratado, não havendo que ser acolhida a pretensão inicial, uma 

vez que a parte autora não comprova em momento algum que houve falha 

na prestação do serviço. Em análise das provas trazidas aos autos, 

entendo que não merece prosperar as alegações da parte autora, posto 

que consoante documentos trazidos pela própria autora, o voo de volta 

(Curitiba para Cuiabá) contratado com antecedência estava marcado para 

dia 17/07/17, com partida às 00:10h, devendo o passageiro, como de 

praxe para viagens aéreas, chegar com antecedência, que segundo 

orientação da empresa aérea, deve ser de no mínimo uma hora, quando 

em viagem nacional com malas, para efetuar o checkin e embarque. No 

caso, a fim de embarcar no voo com partida marcada para 00:10h do dia 

17/07/17, conforme escolhido pela parte autora no momento da aquisição 

das passagens aéreas, a parte autora deveria ter comparecido ao terminal 

com antecedência de pelo menos uma hora, o que seria no final da noite 

do dia 16/07/17. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que não houve falha na prestação de serviço da requerida, e que a 

perda do voo se deu por culpa exclusiva da parte autora, que não 

compareceu na data/horário certo para o embarque no voo contratado. 

Assim, não há falar em devolução em dobro do valor pago pelas novas 

passagens, 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: 8012137-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ROSSI BARBOSA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012137-18.2016.8.11.0006 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 proposta por BRUNA ROSSI BARBOSA em desfavor 

de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., alegando a autora que 

deslocou-se até um comércio, a fim de abrir um cadastro para realizar a 

compra de uma máquina de lavar roupas a prazo e no crediário, contudo, 

ficou impossibilitada de efetuar a compra, uma vez que foi informada pelo 

atendente que não poderia realizar a venda, pois havia sido constatado 

através do sistema da loja que a mesma estava com uma restrição em seu 

nome, por lançamento efetuado pela requerida o valor de R$ 70,02 

(setenta reais e dois centavos), inserido em 27/10/2013, referente ao 

contrato nº 82528912. Aduz que desconhece o débito e o aludido 

contrato, e que nunca contratou qualquer serviço da empresa Ré ou 

efetuou compra de produtos, logo, nada deve a mesma, e ainda que os 

outros débitos constantes no extrato/SERASA juntado aos autos, são 

ilegais e também estão sendo matéria de discussão judicial. 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. Primeiramente REJEITO a 

preliminar de inépcia da inicial em razão de ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte autora, posto que 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. 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 o contrato ora 

reclamado refere-se aos serviços de CLARO TV, prestado pela reclamada 

oriundas do contrato (021/05071122-6), serviço instalados em 08/10/2011, 

no Pacote Completo Essencial Fidelidade, atualmente desconectado. 

Afirma que a autora realizou vários pagamentos de faturas, não podendo 

alegar desconhecimento do contrato em questão, sendo que houve a 

regular utilização dos serviços não tendo o autor adimplido com as demais 

faturas, fato este que ocasionou a devida inserção do CPF do autor junto 

aos órgãos de proteção ao credito. Em que pesem as alegações da parte 

autora, entendo que seus pedidos não merecem prosperar, uma vez 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 de TV por assinatura 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011101-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 8011101-09.2014.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS DO 

DEVEDOR opostos por ROSILEY DA SILVA CONCEIÇÃO em face de 

WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA, requerendo a aplicação das normas 

consumeristas à Execução de Título Extrajudicial proposta, argumentando 

que a cobrança é excessivamente onerosa para a mesma. Em análise às 

provas produzidas aos autos, tenho que trata-se de contrato entre 

particulares, sobre os quais não incide as normas do CDC. Ademais, a 

Embargante não logrou êxito em comprovar o excesso à execução. É 

incontroverso que a Embargante deve ao Embargado, cuja débito esta 

reconhece em sua peça contestatória. Quanto à incidência de juros e 

correção monetária e seu termo, também não há abusividade, uma vez 

que, nos termos do artigo 397 do Código Civil, este inicia-se na data do 

vencimento do débito, corroborado pelo entendimento jurisprudencial: 

“Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO MONITÓRIA. Recurso do réu Trata-se de cobrança de título 

extrajudicial, no qual contém valor certo e determinado, com vencimento 

previamente ajustado. Neste caso, a incidência dos juros de mora e 

correção monetária ocorre a partir do vencimento, na forma do art. 397 do 

Código Civil. Recurso da autora Não tendo a parte embargada cumprido os 

requisitos elencados no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, não 

há falar na cobrança do consumo refaturado. Ônus sucumbenciais 

majorados, por expressa previsão legal. NEGARAM PROVIMENTO A 

AMBOS OS RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077875730, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 05/07/2018)”. Não configurando quaisquer das 

hipóteses elencadas no artigo 917 do CPC, a IMPROCEDÊNCIA do 

Embargos do Devedor é medida que se impõe, devendo a Execução 

prosseguir. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos. 

DETERMINO o prosseguimento da Execução: a) Designe-se audiência de 

conciliação, intimando as partes para comparecimento à mesma; b) 

Cumpra-se o mandado de penhora e avaliação determinado no ID 

2616812. Sentença publicada eletronicamente. 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: 1001421-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DAS NEVES MORAIS (REQUERENTE)

DANILO MUNIZ PONTES (ADVOGADO(A))

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001421-17.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS DAS NEVES MORAIS em desfavor de LOJAS AVENIDA S.A. 

em que a parte autora alega que sempre realiza compras junto a 

Requerida, que desde o mês de novembro de 2016, o mesmo recebe 

mensagens via sms, bem como boleto de pagamento, com valor acima do 

que realmente está devendo, ou seja, há uma cobrança indevida de 

valores. Aduz que é devedor de apenas R$ 37,35 (trinta e sete reais e 

trinta e cinco centavos), e não o total descrito no boleto, referente à R$ 

252,04 (duzentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos), e mesmo 

não devendo o valor procurou a empresa para tentar uma negociação, 

mas como não realizou compra, viu por bem procurar seus direitos via 

judicial. Ao final requer a devolução em dobro do valor que vem sendo 

cobrado, bem como a condenação em danos morais. 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 fez. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a ilegalidade 

da cobrança no valor, pois o débito junto à requerida não seria naquele 

valor. Em que pese as alegações da autora, a parte ré, em contestação, 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora. Em sua contestação, a 

requerida alegou que a autora efetuou diversas compras parceladas, 

ficando em débito com a empresa por vários meses até chegar o montante 

de R$ 162,67, mas que em 21/09/2015 procurou a reclamada para 

celebrar acordo e efetuou o pagamento de R$ 175,00, quitando a 

integralidade da dívida. Alega que em 08/01/2016 foi efetuada nova 

compra, sendo lançada na fatura com vencimento em 25/01/16, mas que 

por equívoco no sistema operacional da requerida, foi lançado em 

duplicidade o pagamento realizado em 21/09/2015, no valor do R$ 175,00, 

sendo de tal crédito abatido a fatura com vencimento em 25/01/16. Afirma 

que o valor do crédito erroneamente lançado e os valores pagos pela 

autora foram sendo abatidos nas faturas posteriores, até que em foi 

gerada a fatura com vencimento em 25/04/2016, no valor de R$. 120,13 

(Cento e Vinte Reais e Treze Centavos), referente a 3ª parcela da compra 

realizada no dia 17/12/2015, e 1º compra parcela da compra realizada no 

dia 26/03/2016, sendo que da referida fatura foi abatido o crédito de R$. 

83,21, sendo cobrado do Reclamante somente o valor de R$. 36,72 (Trinta 

e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos). Defende que posteriormente foi 

constatado o erro no sistema referente ao pagamento realizado em 

21/09/2015, e considerando que as faturas de janeiro, fevereiro, março e 

parte da fatura de abril foram pagas utilizando-se do crédito acima, foi 

lançada a cobrança do valor de R$ 175,00, na fatura com vencimento em 

25/10/2016, e com a negativa de pagamento por parte do autor, ocasionou 

a incidência de encargos de inadimplência, e mesmo após ser procurada 

pelo autor e proceder o estorno dos encargos, emitindo a fatura com 

vencimento em 25/12/2016, o autor deixou de efetuar o pagamento do 

débito, gerando encargos, restando o débito no valor de R$ 259,22 em 

nome do autor. Sustenta que é incontestável que ocorreu um erro 

operacional no sistema da Reclamada lançando pagamento em duplicidade 

na fatura do Reclamante, porém, tal equívoco não pode ser considerado 

fato ensejador de dano moral, em especial porque a Reclamada apenas 

estornou valor que não era de propriedade do Reclamante, não havendo 

conduta abusiva pois agiu no exercício regular de direito ao realizar a 

cobrança, pois o autor possui débito em aberto junto à requerida. A parte 

autora não impugnou os fatos e provas trazidas pela requerida. Pelas 

provas trazidas aos autos, é certo que a parte autora efetuou pagamento 

parcelado na loja da requerida e efetuou pagamentos, entretanto, restando 

evidenciado que houve erro no sistema da requerida, tendo sido lançado 

em duplicidade o pagamento realizado pela autora em 21/09/15, e que tal 

valor lançado erroneamente foi utilizado para abater no pagamento das 

faturas posteriores, e após constatado o erro, o valor erroneamente 

lançado foi lançado como débito na fatura posterior, gerando o débito 

contestado. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do pedido. 

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 
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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: 1004073-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIZIA MARQUES QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Ceres Bilate Baracat (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004073-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por IRENIZIA MARQUES 

QUINTEIRO DE ALMEIDA em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO em que a parte autora busca ressarcimento pelo 

valor dispendido em consulta e cirurgia realizada por médico não 

credenciado, uma vez que devido à falta de profissionais especialistas na 

área e aptos a realizar o procedimento cirúrgico, foi encaminhada ao 

Instituto Vita em São Paulo-SP, para avaliação médica e prosseguimento 

no tratamento. Aduz que a requerida não custeou o tratamento, tendo a 

autora que pagar pela consulta médica no valor de R$ 350,00, e da 

cirurgia no valor de R$ 9.000,00, e que a negativa é ilegal, pois a autora 

está em dia com seu plano de saúde, bem como não possui qualquer tipo 

de carência. Ao final requer o ressarcimento do valor pago, bem como a 

condenação em indenização por danos morais. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 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 que fez. No mérito, a requerida alega que a parte 

autora buscou atendimento tanto para consulta como também para 

realização de cirurgia em São Paulo, por médico não credenciado na 

operadora requerida, e que possui em seu quadro de profissionais 

médicos devidamente habilitados para a realização da cirurgia da 

reclamante, porém, a mesma optou em realiza-la de forma particular, caso 

em que a Unimed Cuiabá não pode ser responsabilizada pela sua escolha. 

Afirma que mesmo não tendo necessidade da autora se deslocar para 

São Paulo, a reclamada autorizou todos os procedimentos lá realizados 

pela reclamante, não havendo que se falar em conduta ilícita do requerido 

a ensejar condenação em danos morais e materiais. Pelas provas trazidas 

aos autos restou comprovado que a parte autora realizou em São Paulo 

consulta e cirurgia por médico não credenciado, sendo que a requerida 

possuía em seu quadro, médicos credenciados aptos a realizar a consulta 

e a cirurgia pretendida pela parte autora. Não sendo o caso dos autos de 

procedimento de urgência e emergência, não se pode impor à requerida a 

obrigação de cobrir os gastos referentes a consulta e cirurgia realizadas 

pela parte autora, vez que optou por realizá-las com médico não 

credenciado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE 

SAÚDE ESCOLHA DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO NÃO CONFIGURADA 

URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1- 

Existindo médico credenciado, da mesma especialidade, ao plano de 

saúde, não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro 

profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de 

saúde. 2- Segundo o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor 

só faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede 

credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de 

profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento. 3 - A Lei 

nº. 9.656/98(art. 12, inciso IV) estabelece que haverá reembolso das 

despesas efetuadas pelo beneficiário, em casos de urgência e 

emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, 

contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. 4- 

Recurso provido para que todo o tratamento da agravada seja realizado 

por profissionais da rede credenciada ao plano de saúde.” (TJES, Classe: 

Agravo de Instrumento, 24189003668, Relator : MANOEL ALVES RABELO, 

Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 

18/06/2018, Data da Publicação no Diário: 29/06/2018) Assim, não há falar 

em ressarcimento do valor pago, e 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: 8010917-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILSON SALES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010917-82.2016.8.11.0006 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 WILSON SALES DOS SANTOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A., alegando a autora que foi surpreendida ao 

tentar realizar compras no crediário, no comércio local, quando, durante a 

verificação dos dados, foi constatado que o seu nome estava incluso nos 

órgãos de restrição ao crédito por lançamento efetuado pela requerida no 

valor de R$ 3.589,00, inserido em 07/02/2016, referente ao contrato nº 

4271670917577011. Aduz que desconhece a dívida e que não foi 

notificado previamente acerca da inscrição nos órgão de cadastro 

restritivos. 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 de inépcia da 

inicial em razão da ausência de comprovante de residência em nome do 

autor, uma vez que atendendo determinação judicial, a parte autora 

demonstrou que o comprovante de residência acostado aos autos está em 

nome de sua convivente, conforme Id. 6850383, 6850387 e 6850403. O 

Requerido arguiu ainda preliminar de incompetência do Juizado Especial 

pela necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do 

Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 
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produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

extrema semelhança das assinaturas, independentemente da realização 

de prova pericial, razão pela qual, REJEITO 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 

Proposta de emissão de cartão e Termo de Cartão provisório para 1ª 

compra devidamente 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), além documentos pessoais idênticos aos da inicial, e faturas 

encaminhadas ao mesmo endereço informado na inicial e no comprovante 

de residência trazido pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. 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: 8010961-38.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

ISAAC LUIS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010961-38.2015.8.11.0006 Reclamante: ISAAC LUIS DE 

ALMEIDA Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT. Vistos etc..., Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Cuida-se de 

pretensão de servidor militar para condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de indenização a título de auxílio fardamento em razão de sua 

promoção. DO MÉRITO A Lei Complementar 231/2005 instituiu o novo 

Estatuto dos Militares, regidos até então pela Lei 26/1996, que dispõe 

sobre o auxílio fardamento no art. 78 e seguintes: “Art. 78 Fardamento é a 

denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar 

quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos 

desta lei complementar. § 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm 

direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos 

praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, 

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de 

acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações. 

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° 

Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do 

menor subsídio do seu posto ou de sua graduação. Art. 79 Ao oficial, 

subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio 

correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua 

graduação, para aquisição de uniforme. § 1º O auxílio previsto neste artigo 

será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor 

militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou 

graduação. § 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo 
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anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em 

requerimento do servidor militar.” Posteriormente, a Lei Complementar 

244/2006 inseriu o art. 80-A na Lei Complementar 231/2005: “Art. 80-A 

Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente 

serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela 

Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, 

será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder 

Executivo”. (grifado) Como forma de regulamentar o disposto no artigo 

alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, de 

04.10.2006, que em seu artigo 1º dispõe: “Art. 1º Os fardamentos das 

Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso 

serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e 

Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e 

distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e 

Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e 

de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada 

UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei 

Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.” Assim, a legislação 

de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo 

Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com 

recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente 

a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso 

obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de 

caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por 

meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. Neste sentido, é a 

jurisprudência reiterada e recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

REFERENTE AO AUXÍLIO-FARDAMENTO, APENAS EM RELAÇÃO AO ANO 

DE 2005 - POLICIAL MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FARDAMENTO – 

PREVISÃO LEGAL – LC Nº 231/2005 – ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO – 

DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO DA LC Nº 

244/06 – RECURSO DESPROVIDO. “O beneficio ao fardamento concedido 

aos militares do Estado de Mato Grosso encontra respaldo no Decreto n. 

8.178/2006, no que regulamenta a Subseção V - da Etapa de fardamento - 

previsto na Lei n. 231, de 15 de dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 

80-A (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)”. A decisão 

monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. (AgR 46639/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/04/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) O servidor militar faz jus à 

indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto 

vigente a Lei Complementar nº 231/2005, posto que a partir da edição da 

Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição do fardamento passou a ser de 

responsabilidade da própria instituição da PM. (Ap, 109353/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 17/12/2014) “O 

beneficio ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso). O servidor militar faz jus ao recebimento do 

benefício de fardamento somente nos casos em que o mesmo não for 

fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento 

neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto n.º 8.178/2006.” 

(TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 13911/2013, relatora 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15/7/2014). 

(AgR, 155306/2014, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da 

publicação no DJE 01/12/2014) Nos autos 155306/2014, a Relatora em seu 

voto assim expôs: “(...) Dessa forma, não merece reforma a r. sentença 

(...). Pois, frisa-se, após a regulamentação do art. 80-A (4 de dezembro de 

2006), a referida indenização passa a ser devida somente nos casos em 

que o fardamento obrigatório não seja gratuitamente concedido pelo 

Estado, e para provar a aquisição do fardamento competia ao autor 

proceder a juntada das notas fiscais atinentes à aquisição daquele. (...)” O 

Tribunal de Justiça ratifica posicionamento em inúmeros julgados no 

sentido de que “o auxílio para aquisição de uniforme, após a 

regulamentação do art. 80-A da LC nº 244/06, é indenização substitutiva, 

isto é, só configura o direito de recebimento, se não houver o 

fornecimento do fardamento e mediante a prova documental, quanto à 

aquisição material pelo próprio militar”. (Precedente: Ap 75120/2015, Des. 

Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 29/09/2015, Publicado no 

DJE 07/10/2015) O art. 80-A remete aos dispositivos que tratam da matéria 

“Auxílio Fardamento”, previstos na Subseção V, compreendendo as 

hipóteses de promoção e indenização na data de aniversário do servidor 

militar. Destaca-se, portanto, a legalidade do recebimento do auxílio 

fardamento. No entanto, seu fornecimento deve se dar por meio da 

Corporação e, quando isto não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme, em razão do disposto no 

art. 80-A, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e o princípio da legalidade. A propósito, a Turma Recursal 

Única confirmou, por unanimidade, sentença exarada por este Juizado a 

respeito desse assunto: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – FORNECIMENTO 

GRATUITO DO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FOI 

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO – DIREITO PECUNIÁRIO 

INDEVIDO. Os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito 

ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão 

adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo 

FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar). Não 

havendo o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a 

indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar 

nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei 

Complementar nº 231/2005). Interpretando a regulamentação aplicada ao 

tema, os militares terão direito a indenização somente quando o 

fardamento não lhe foi fornecido e este foi adquirido com recursos 

próprios. No presente caso, considerando que não há prova de que o 

reclamante utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento 

de uso obrigatório, indevida a indenização postulada. (...) SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: (...) Recurso conhecido e não provido. (Recurso Inominado nº 

1497/2014, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, julgado em 

02/12/2014, DJE nº 9441, em 17/12/2014, p. 148-189) Observa-se que a 

parte autora não comprovou a utilização de recursos próprios para a 

aquisição do fardamento, conforme previsto no art. 333, I, do CPC. Diante 

do breve exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos de 

pagamento da indenização a título de auxílio fardamento e, de 

consequência, DECLARA-SE extinto o processo, nos termos do art. 269, I, 

do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Decorrido o 

prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 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: 1007006-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICHELLE CUSTODIO GONCALVES DE SA (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

 

Processo nº 1007006-50.2017.8.11.0006 Reclamante: RICHELLE 

CUSTODIO GONCALVES DE SA Reclamada: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos etc., Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívidas que a autora não reconhece 

o valor total de R$ 221,95 (duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco 

centavos), com data de inclusão em 09/04/2015. Pugna ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como reparação por danos morais. É a suma do essencial. Os autos 
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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. Diante da ausência de preliminar passo a analise do mérito. 

No mérito a pretensão merece juízo de IMPROCEDÊNCIA. Compulsando os 

documentos juntados com a contestação, constata-se que, diversamente 

do que a autora sustenta, a reclamante possui um vínculo jurídico junto à 

reclamada, à parte autora aderiu ao cartão club+ e realizou compras na 

empresa reclamada, conforme vários cupons fiscais juntados nos autos, 

por meio dos quais foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, conforme fazem provas a duplicada assinada pela 

parte autora. Verifico dos autos que a documentação apresentada pelo 

requerente se limitou a referido extrato, além de documentos pessoais. Já 

de outro tanto, a parte requerida juntou nos autos o contrato de prestação 

de serviço entre as partes, no qual consta assinatura idêntica à dos 

documentos pessoais da autora comprovando assim que os serviços 

foram utilizados pela reclamante, mesmo assim a parte autora por sua vez 

deixou de adimplir com o pagamento das faturas juntadas nos autos, 

ocasionando assim o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito, realizado pela requerida. Referido documento se traduz em 

prova a socorrer as alegações trazidas pela requerida. Demais disso a 

própria reclamante se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, 

abrindo mão da produção de novas provas em audiência. Acerca do ônus 

da prova descreve o Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a 

parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de 

fazer alegações não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que 

sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Por outro lado, no que 

concerne ao pedido de condenação em litigância de má-fé, indefiro-o, uma 

vez que tal situação não restou caracterizada nos autos. Por outro lado, 

julgo procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante 

a pagar à reclamada, a importância de R$ 226,45 (duzentos e vinte e seis 

reais e quarenta e cinco centavos), devendo esse valor ser atualizado. 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por RICHELLE 

CUSTODIO GONCALVES DE SA em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Por pertinência julgo 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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: 1002383-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (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: 1002383-40.2017.8.11.0006 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 

ODAIR JOSE SANTIAGO DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no 

valor de R$ 108,33 (cento e oito reais e trinta e três centavos), que afirma 

não ser de Unidade Consumidora em seu nome. Alega o Autor que a 

fatura de consumo do mês de março/2014 teria sido a última expedida em 

seu nome, afirmando que a partir de abril/2014 houve troca de titularidade 

para o nome de ELIANE TORRES CARNEIRO. 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. 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. 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 a parte autora 

deixou de comprovar, através de documentos e provas, a realização de 

pedido de troca de titularidade, bem como efetiva troca de titularidade, uma 

vez que apenas teceu alegações sem nenhuma comprovação de forma 

concreta, capaz de demonstrar todo o alegado. Importante ressaltar que a 

fatura que ensejou a inscrição no SERASA encontrava-se em nome do 

autor, ao contrário do que quer se fazer crer, bem como a troca de 

titularidade apenas ocorrera em abril/2014, conforme se infere de 

documento colacionado à peça de defesa pela Requerida. Desta forma, 

não resta comprovado o alegado em peça exordial. Assim, não tendo a 

Reclamante trazido ao processo os documentos probatórios de suas 

alegações, não há como confirmar a ocorrência dos danos morais 

requeridos. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Revogo a medida liminar anteriormente deferida. 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: 8011557-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo nº 8011557-85.2016.8.11.0006 Reclamante: ANTONIO DE 

SOUSA SILVA Reclamada: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Reclamada: 

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela segunda Reclamada, tendo em vista a 

solidariedade que se estabelece entre os fornecedores de bens e 

serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Passo à análise do mérito. O 

Reclamante alega em peça exordial: - que adquiriu aparelho celular da 

marca SAMSUNG, perante a CITY LAR, alegando que esta última teria 

cobrado por serviços não solicitados, com valores “embutidos” na venda. 

- pleiteia a devolução (calculados em dobro) dos valores pagos, 

supostamente a maior, no momento da compra do produto, bem como, o 

pagamento, pelas Reclamadas, de danos materiais. Por sua vez, a 

Reclamada DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A alega que os serviços pagos pelo 

Reclamante, não são obrigatórios, sendo que estes são oferecidos no 

momento da compra do produto, tendo o cliente a opção de aderir ou não 

ao mesmo. A Reclamada SAMSUNG alega que a venda de serviços 

“extras” é de responsabilidade da revenda, qual seja, o estabelecimento 

comercial que vendera o produto. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Desta 

maneira, tenho que a primeira Reclamada colaciona, em peça de defesa, 

documento devidamente assinado pelo Reclamante, que comprova a 

ciência do mesmo, diante dos serviços que estaria aderindo e pagando. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação firmada entre as partes, tendo a parte Reclamante, a devida 

ciência do que estaria aderindo. Assim, não há falar em devolução dos 

valores em dobro, tampouco de danos de ordem material, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada que efetivou 

a venda para o Reclamante. 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; 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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005590-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINERIS GONCALVES NOBREGA (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

 

Processo: 1005590-47.2017.8.11.0006 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 DENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JAILTON NEVES DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece o 

débito com a Requerida que ensejou no 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 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 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, no bojo de sua 

defesa, telas sistêmicas que demonstram pagamentos de faturas 

efetuados pela parte Autora, bem como colaciona demonstrativo de 

faturas inadimplentes. De mesmo modo, a Requerida acostou em peça de 

defesa, contrato devidamente assinado pela Autora, mais uma vez, 

comprovando a relação negocial. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação 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, não havendo 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que o 

contrato foi devidamente colacionado e peça de defesa. 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 Requerida. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Requerente, 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. Condeno a parte Requerente a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Requerida, 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 Requerente ao pagamento das 
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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 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: 1007069-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FATIMA SONAQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007069-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CREUZA FATIMA SONAQUE DOS 

SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

ACOLHO a preliminar suscitada pelo Requerido, para que seja alterado o 

polo passivo da demanda, passando a constar FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA II como Requerido no presente feito. 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. Passo à análise do mérito. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência de débito com o Requerido, bem como indenização por danos 

morais ao argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de 

proteção ao crédito indevidamente pelo polo Passivo, sob a alegação de 

que não possui nenhum débito com a empresa. A Reclamada, em defesa, 

alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmados pelo autor com a empresa YAMAHA, decorrente 

de operações comerciais, o que torna legítima a cobrança e a inserção 

dos dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do 

não pagamento das dívidas. Analisado o processo e os documentos que o 

instruem, verifica-se que a Reclamada comprovou que os débitos 

negativados foram cedidos pela YAMAHA, bem como fora colacionado, 

em peça exordial, informação com todos os débitos inadimplidos pela parte 

Autora. Importante salientar que no presente caso é desnecessária a 

notificação do devedor da cessão do crédito firmada entre a Empresa e a 

Reclamada. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO 

DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. Inexistindo controvérsia acerca da 

existência da dívida constituída perante a credora originária, e 

comprovada a cessão de crédito, não há ilicitude no cadastro do nome do 

devedor em órgãos de proteção ao crédito. A notificação a que se refere 

o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor 

pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando, porém, em 

face do cessionário, tampouco retirando a legitimidade deste para buscar 

o seu crédito. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70052551231, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/03/2013, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2013)”. Desta feita, resta 

demonstrada a legalidade da inscrição dos dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito, inexistindo razões para indenizar. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. CRÉDITO CEDIDO DO BANCO SANTANDER 

PARA EMPRESA DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO COMPROVADA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. Ao 

contrário do que tenta fazer crer a parte autora, que se insurge contra 

sentença de improcedência do pedido formulado, não há ocorrência de 

falha da ré ao proceder com a inclusão no cadastro de inadimplentes. A 

origem do débito restou evidenciada com a juntada do documento da fl. 39 

em que descritas as despesas de cartão de... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003847613 RS, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 

26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2012)”. 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: 1007082-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODENILSON DA COSTA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007082-74.2017.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RODENILSON DA COSTA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A S.A, 

alegando que não contratou os serviços do Requerido, entretanto, este 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito e, 18.11.2013 por um 

débito no valor de R$ 247,02 (duzentos e quarenta e sete Reais e dois 

centavos) e em 31.10.2013 por um débito no valor de R$ 58,10 (cinquenta 

e oito Reais e dez 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 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 
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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. O Requerido argumenta que a parte autora é titular da 

conta bancária 0661975-4, agencia 3293 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. 

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: 1007654-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1007654-30.2017.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por UESLEY DA SILVA 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 11.11.2016 por um débito no valor de R$ 173,69 

(cento e setenta e três Reais e sessenta 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. 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 comprovantes de compras 

realizadas pelo autor, cuja assinatura confere com às dos demais 

documentos juntados pelo autor, 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. 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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 122 de 635



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006934-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GARCIA (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. 1006934-63.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARILZA GARCIA 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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois 

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. 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 

produzido autoriza julgar o mérito da demanda, sem a necessidade 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 realizou contrato de empréstimo com o mesmo. Em que pese a 

autora ser analfabeta, o contrato obedeceu a legislação pertinente, pois, o 

mesmo foi assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. O 

Requerido juntou aos autos o contrato assinado nos termos supracitado, 

comprovante de TED para a conta da autora e documentos pessoais da 

mesma, compatíveis com os documentos acostados à inicial, e das 

testemunhas. 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: 1006101-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MADALENA SOARES PUBLIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002882-24.2017.8.11.0006 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 MADALENA SOARES PUBLIO em 

desfavor de CLARO 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$ 218,55 (duzentos e dezoito Reais e 

cinquenta 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 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 
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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: 1002882-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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: 1002882-24.2017.8.11.0006 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 CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS em 

desfavor de OI 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$ 254,11 (duzentos e cinquenta e quatro 

Reais e onze centavos). 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 

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 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: 1005128-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005128-90.2017.8.11.0006 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 ALESSANDRO MACIEL DE CAMPOS 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que a Requerida, 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor 

R$ 112,51 (cento e doze Reais e cinquenta e um 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 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 
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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: 1006263-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

VITOR RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006263-40.2017.8.11.0006 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 VITOR RIBEIRO 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$ 89,10 (oitenta e nove 

reais, dez centavos) referente ao contrato 2099518894 e inserido em 

10/05/2014. 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 demandadas no Juizado Especial. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 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 

telas comprobatórias, histórico de pagamento realizado pela parte autora e 

demonstrativo de débitos que ensejaram a negativação, 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: 1005439-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA CEBALHO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005439-81.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NEUZA MARIA 

CEBALHO SOUZA 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$ 130,40 (cento e 

trinta reais, e quarenta centavos), em 16.05.2015 gerado em tese sob o 

número de contrato 2125803433, 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. Inicialmente INDEFIRO o pedido de incidente de falsidade da 

assinatura na procuração, posto que entendo desnecessário a perícia 

grafotécnica no citado documento. Cediço que o art. 370, do Código de 

Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção 

das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se 

mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. A requerida pugnou ainda 

pela intimação da parte autora para apresentar comprovante de endereço, 

sob a alegação de que tal documento não estava nos autos. Entretanto, 

pela simples análise dos documentos juntados com a inicial, é possível 

constatar que o comprovante de endereço em nome da parte autora foi 

devidamente juntado com a inicial, razão pela qual INDEFIRO o pleito da 
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requerida. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. 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 

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: 1005589-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (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: 1005589-62.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIANO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 189,89 (cento e 

oitenta e nove reais, e oitenta e nove centavos), em 06.08.2013 gerado em 

tese sob o número de contrato 2101002445, 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. Não havendo mais preliminares, passo à 

análise do mérito. 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 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. Ante os indícios de 

irregularidade apontada pelo Requerido, defiro o pleito para que remeta-se 

cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/MT para as providências 

cabíveis. 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: 1007023-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JOSE LINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007023-86.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JOSE LINO 

DOS SANTOS em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO, alegando que vem recebendo cobrança indevida da instituição 

bancária requerida, referente ao contrato sob nº. 020039359875Y, com 

inclusão indevida datada de 05/07/2017, no valor de R$ 181,90 (cento e 

oitenta e um reais e noventa centavos). Aduz que as cobranças indevidas 

se referem a produtos não contratados pela parte reclamante que foram 

vinculados ao seu CPF/conta bancária por meio de venda casada, e em 

contato com a reclamada e não obteve êxito em resolver a situação. Ao 

final requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais e materiais sofridos, bem como a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão dos débito e do nome do autor no 

cadastro de devedores, e ainda a obrigação de fazer de restituir em dobro 

pela cobrança de indébito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. REJEITO o pleito da Requerida de 

indeferimento da inicial em razão de ausência dos documentos 

indispensáveis, posto que a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito é incontroverso, e o extrato juntado com a 

inicial é suficiente para o julgamento da lide. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva a requerida alega que a parte 

autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira por meio do 

contrato nº 02 0039 359875 Y, tendo como tipo de produto ‘carnê com 

juros’ e lojista ‘3R Materiais Para Construção’, no valor de R$ 1.400,00 

dividido em doze parcelas no valor de R$ 181,90, entretanto a parte autora 

não pagou nenhuma parcela da compra. A Requerida trouxe aos autos 

Proposta de Adesão às Cláusulas e Condições Gerais do Crédito Direto ao 

Consumidor (CDC) Losango entabulado entre as partes e nos termos 

alegados na contestação, 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. 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; 

Revogo a antecipação de tutela concedida. 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: 1001090-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001090-98.2018.8.11.0006 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 EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO proposta por 

IVAN BRUNO DE ALMEIDA COSTA em desfavor de TELEFONICA BRASIL 

S.A., alegando o autor que foi surpreendido com a informação de que 

consta a inserção de seu nome no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, nos valores de R$ 172,55 (cento e setenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos), de um suposto contrato nº 

0248594906, e de R$ 279,09 (duzentos e setenta e nove reais e nove 

centavos) de um suposto contrato nº 0244786825. Aduz que desconhece 

todos os débitos cobrados pela empresa ré, e que não possui vinculo 

comercial junto à empresa reclamada. Ao final requer a declaração de 

inexistência do débito, bem como a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, e a anulação 

definitiva do registro do nome do Requerente junto aos Órgãos de 

Proteção ao 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. 
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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). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Não havendo mais preliminares, passo à 

análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e no 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), além de telas 

comprobatórias e histórico de pagamento. 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, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006717-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA LOPES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CELSO NOBUYUKI YOKOTA (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006717-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARILDA LOPES em 

desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA., alegando que ao tentar efetuar compras no 

comércio local foi impedida, pois segundo informações prestadas pela loja, 

seu nome foi inserido pela reclamada no cadastro de devedores por débito 

no valor de R$ 31,29 (trinta e um reais e vinte e nove centavos) referente 

ao contrato 00000100172393510140 e inserido em 09/09/2014. Aduz que 

buscou a reclamada e foi informado que se tratava de faturas referente a 

compra de móveis e que o cancelamento do débito somente seria efetuado 

mediante comprovação de fraude, e mesmo informando à reclamada que 

desconhece o débito e que nunca contratou o serviço, não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, bem 

como a declaração de inexistência de débito, a exclusão dos débito e do 

nome do autor no cadastro de devedores, e ainda o ressarcimento em 

dobro pela cobrança de indébito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes, sendo possível comprovar a extrema semelhança das 

assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos com a inicial e 

Termo de Audiência, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), tal contrato veio 

acompanhado de cópia do documento pessoal da autora, idêntico ao 

juntado com a 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, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95 por ter sido pleiteado por pessoa jurídica de direito privado. 

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: 1007681-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1007681-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por LUIZ DA GUIA CINTRA DE 

ALCANTARA em face de MILTON CHAVES LIRA, onde a embargante 

alega que à época da assinatura do contrato, era servidor público 

municipal e o Embargado advogava para o Sindicato dos servidores 

públicos do Município de Cáceres, e que era praxe os sindicalizados 

assinarem um contrato de honorários advocatícios com o advogado do 

Sindicato, para que este reembolsava dito crédito junto ao município que 

fazia o desconto do valor de forma parcelada do salário do próprio 

servidor, e foi o que aconteceu no caso. Aduz que o Embargado já 

recebeu seus honorários através do sindicato, este tendo sido 

reembolsada o valor através de desconto em folha de pagamento do 

Embargante, e que, portanto, o valor cobrado já havia sido pago, sendo o 

título cobrado duplamente, pois já quitado. Em análise às provas 

produzidas nos autos, tenho que é incontroverso que a Embargante 

assinou contrato de serviços advocatícios com a Embargada, e que o 

serviço foi prestado. Contudo, em que pesem as alegações apresentadas 

pelo embargante, essas não a isentam de cumprir com sua obrigação 

(dever de pagar), mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

elemento de prova a fim de contrariar as alegações da inicial e que 

corroborem as alegações do embargante. Não configurando quaisquer 

das hipóteses elencadas no artigo 917 do CPC, a IMPROCEDÊNCIA do 

Embargos à Execução é medida que se impõe, devendo a Execução 
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prosseguir. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos. 

DETERMINO o prosseguimento da Execução: 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: 8010114-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

UNIAO CACERENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010114-02.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

LAURINDA CATARINA DE OLIVEIRA em face de UNIAO CACERENSE DE 

ASSOCIACOES DE MORADORES, em que a autora alega que era 

candidata à presidência da Associação de Moradores do Bairro Espírito 

Santo, em que as eleições ocorreram em 04/10/2015 com vitória de seu 

opositor, todavia foi verificada inúmeras irregularidades nas eleições 

realizadas, pois o requerido teria levado pessoas estranhas ao bairro para 

votar, e outras irregularidades foram verificadas. Afirma que após as 

irregularidades apresentadas pela autora a comissão eleitoral analisaram 

todas as denúncias e constataram várias irregularidades e nulidades na 

eleição, pois realizadas em afronta ao próprio estatuto e regimento 

eleitoral, donde as eleições realizadas em 04/10/2015 não poderiam 

acontecer, pois conforme previsto no estatuto da UCAM as eleições não 

poderiam ser realizadas em período eleitoral e ainda deveriam ser 

apresentados editais dando publicidade as eleições, o que não teria 

ocorrido. Sustenta que a comissão eleitoral acatou as irregularidades e 

anularam as eleições e notificaram extrajudicialmente o presidente da 

UCAM para que não fosse registrado qualquer presidente eleito na última 

eleição, entretanto a UCAM registrou todos os presidentes de bairro 

eleitos. Ao final requer a anulação das eleições de presidente de bairro. 

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 contestação a requerida impugna a pretensão da autora 

com base na notificação juntada no processo, tendo que à época da 

emissão da notificação, a junta da comissão eleitoral já havia sido 

dissolvida ante a conclusão de seus trabalhos, inexistindo irregularidades 

no processo eleitoral. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Nos 

termos do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, e ao réu provar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. Provar 

significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no 

processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica remota 

possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar seu 

convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos 

alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação 

precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e 

quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo 

e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. A parte autora 

alega que a eleição realizada em 04/10/2015 foi eivada de diversas 

irregularidades, dentre elas a de que o candidato vencedor teria levado 

pessoas estranhas ao bairro para votar, além de que a eleição teria sido 

realizada em período vedado, e que deveriam ter sido apresentados 

editais dando publicidade às eleições, conforme expresso no estatuto da 

UCAM. Entretanto, em que as alegações da parte autora, entendo que 

razão não lhe assiste, posto que a legitimidade das eleições se presume e 

a fraude deve ser provada, contudo, não há nos autos prova de que o 

candidato vencedor levou pessoas que não residiam no bairro para votar. 

Com relação à alegação de que as eleições teriam sido realizadas em 

período vedado, muito embora a parte autora tenha trazido documento 

onde consta a previsão de que “não poderão ser realizadas desde o 

último trimestre do exercício que antecede o ano eleitora definido pelo 

Tribunal Regional Eleitoral, até o terceiro trimestre do ano calendário do 

processo eleitoral”, o fato é que a parte autora juntou aos autos somente a 

página onde consta tal previsão com uma anotação à mão de que seria o 

Estatuto da UCAM, não sendo possível ao julgador aferir se tal dispositivo 

realmente pertence ao Estatuto da UCAM, e se ainda estava em vigência à 

época da eleição. No que diz respeito à fixação de edital dando 

publicidade às eleições, consta nos autos Edita de Convocação em Evento 

nº 6525633, o que não foi impugnado pela parte autora. Sendo assim, não 

havendo nos autos elementos que demonstrem a irregularidade das 

eleições, não há que se falar em procedência da presente ação. 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: 1007769-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 1007769-51.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS proposta por CARLOS 

SANTANA DO NASCIMENTO em desfavor de BANCO BRASIL S/A, 

alegando que no dia 29.11.2017, foi ao Banco Requerido e retirou senha 

para atendimento às 11h:13min, no entanto, só foi atendido às 12h:34min. 

Considera um absurdo o tempo esperado pelo atendimento, razão pela 

qual requer a reparação pelo abalo moral sofrido. De plano, passo ao 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de instrução probatória Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos 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. De início, importante ressaltar que não se pode sustentar 

inconstitucionalidade de Lei Municipal que disciplina tempo mínimo de 

espera em fila de agência bancária diante da premissa de que Município 

tem competência de legislar sobre assuntos de interesse local, diante do 

que dispõe o art. 30, I da Constituição Federal. Se não bastasse isso, é 

certo que o inciso II do referido dispositivo permite os Municípios legislarem 

sobre o assunto, ao estabelecer que compete a eles suplementarem “a 
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legislação federal e a estadual no que couber". Na espécie, mesmo que 

reconhecido que houve demora no atendimento bancário, é certo que não 

é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero 

dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Neste sentido é o entendimento da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: PAGE 5 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal 

Temporária Agravo Interno interposto nos autos do Recurso Inominado nº 

0010194-94.2015.811.0020 Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT 

Agravante: Francisco Florenco Castilho Agravado: Banco do Brasil S.A. 

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FILA DE BANCO. 

ESPERA ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO 

QUE NÃO CAUSA, POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA 

EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO ABALO 

SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. A simples espera 

em fila de banco, ainda que ultrapasse o tempo estabelecido em lei 

municipal, não causa no consumidor constrangimentos passíveis de 

indenização. Necessária comprovação de violação a algum direito de 

personalidade, conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, o que não ocorreu no caso concreto. Nega-se provimento ao 

agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em 

conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal. (...) (TJMT. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 101949420158110020/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2016, Publicado no DJE 

14/10/2016). Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Ante o exposto, julgo improcedente de plano a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 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: 1000153-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1000153-88.2018.8.11.0006 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 REPETIÇÃO DE 

INDÉBITOC/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CAMILA FERREIRA DE ALMEIDA em desfavor do BANCO LOSANGO, 

alegando que tentou comprar um celular na loja Romeira, cujo crediário foi 

negado sob o argumento de que o Requerido havia inserido seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 81,07 (oitenta e 

um Reais e sete centavos). Entretanto, não possui conta com o 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. O Requerido, citado, deixou de 

comparecer à audiência conciliatória, tornando-se revel. Entretanto, o 

Requerido apresentou contestação. No rito dos Juizados Especiais, a 

revelia é reconhecida em razão do não comparecimento da parte 

reclamada na audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 

20 da Lei 9099/95). Se a parte reclamada não comparece na audiência, 

mas apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, 

contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria 

fática, o juiz deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente 

as documentais (TRU TJMT 120110139860). 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 aduz que trata-se de contrato de cédula de 

crédito entabulado entre as partes, juntando aos autos o referido contrato, 

cuja assinatura é compatível com a assinatura dos documentos aportados 

na inicial. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC 

diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, 

réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a 

penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância 

de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 
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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: 8010331-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA OLIMPIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. Número: 8010331-79.2015.8.11.0006 Reclamante: RENATA 

CRISTINA OLIMPIO Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. RENATA CRISTINA OLIMPIO interpôs 

ação contra o Estado de Mato Grosso, almejando a anulação de ato 

administrativo que revogou sua remoção, bem como promover sua 

manutenção da transferência para o polo de Cáceres/MT, a fim de manter 

a família reunida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A tutela 

de urgência foi indeferida. A parte reclamante apresentou agravo de 

instrumento que foi recebido no efeito retido (ID nº 2460120). Citada, a 

parte reclamada não compareceu na audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse 

público (artigo 345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

A parte reclamante justificou sua ausência. Passa-se ao julgamento. A Lei 

Complementar nº 407/2010 (alterada pelas LC 436/11, 464/12, 494/12, 

540/14, 565/15 e 575/16), que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da 

Policia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece os critérios 

para a remoção do Policial Civil: DA REMOÇÃO Art. 156 A remoção é o 

deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial. Art. 157 A 

remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou 

a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial. § 1º 

Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício. § 2º 

A remoção do policial civil para outro município será apreciada pelo 

Conselho Superior de Polícia. Art. 158 É vedada a remoção de policial civil 

de um município para outro, quando em exercício de mandato eletivo na 

diretoria executiva de sua entidade de classe. Parágrafo único Aplica-se o 

disposto neste artigo a partir do registro da candidatura. Art. 159 O policial 

civil, quando removido para município diverso do de seu cônjuge servidor 

público federal ou municipal poderá, sempre que possível, ter 

compatibilizada esta situação. Parágrafo único Em se tratando de policial 

civil, cujo cônjuge for servidor do Estado de Mato Grosso, deverá ser 

compatibilizada a situação do casal. (negritei) Sobre isso também trata a 

Lei Estadual nº 8.275/2004 referente aos servidores públicos do Poder 

Executivo Estadual, vejamos: Da Remoção a Pedido do Servidor Art.10 O 

servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido 

fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse 

da Administração e a existência de vaga. Art. 11 Na remoção a pedido, 

terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem: I – doente, para 

a localidade em que deva se tratar, ou próxima a esta; II – que tiver 

cônjuge ou filho doente, para a localidade onde o tratamento deva ser 

feito, ou próxima a esta; III – casado, para a localidade onde reside o 

cônjuge; IV – arrimo, para a localidade em que reside a família; V – 

estudante, para a localidade onde se encontra o estabelecimento de 

ensino. Parágrafo único – Em caso de empate no processo de seleção do 

servidor a ser removido, a escolha recairá, na seguinte ordem, sobre: I – o 

servidor com mais tempo de lotação na localidade atual; II – o servidor com 

mais tempo de serviço no cargo de carreira; III – o servidor com mais 

tempo de serviço público estadual. (negritei) Registre-se que no Estatuto 

da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, prevê os critérios 

para a remoção do servidor, incluindo dentre eles que atenda a 

conveniência do serviço policial, bem como encontra expresso que 

durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício, isto é, 

sujeita a análise discricionária da Administração (art. 157, § 1º). In casu, a 

parte reclamante anuncia que ingressou no ano de 21/05/13 para a 

Carreira dos Profissionais do Sistema Sócio Educativo da Secretaria 

Estadual de Justiça e Direitos Humanos SEJUDH, integrante do polo de 

Sinop, diferente do polo de inscrição no Concurso Público e lotação inicial 

que seria em Cáceres. Extrai-se, ainda, a parte reclamante assinou termo 

de interesse em assumir em SINOP e logo em seguida foi transferida para 

Cáceres local em que reside seus familiares. Entretanto, tal decisão da 

remoção foi revogada e em razão disso, postula sua manutenção no polo 

de Cáceres/MT, a fim de manter seus interesses particulares. Com isso, 

nota-se que a parte reclamante não comprovou fazer jus ao direito 

pleiteado, uma vez que não instruiu os autos com os documentos 

necessários para a devida analise, como por exemplo, documento 

comprovando a existência de vaga na Unidade para qual pretende ser 

removida e cópia do processo administrativo referente ao pedido de 

remoção a pedido, a fim de proporcionar a este juízo a analise do suposto 

abuso ou ilegalidade da Administração Pública. Portanto, não cumpriu com 

o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, 

I, do CPC/2015. Sucede que a competência discricionária titularizada pelo 

Estado não está imune ao controle judicial, cuja atuação, neste caso, 

limita-se basicamente a tutela da legalidade do ato praticado e da lisura no 

agir administrativo. Tal peculiaridade não passou despercebida pelo 

Ministro Eros Grau no julgamento do citado RE 587260-AgR, ocasião em 

que transcreveu decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie no MS 

26.070, cujo teor passa a reproduzir parcialmente a seguir: “não cabe ao 

Poder Judiciário estabelecer a lotação de candidatos aprovados em 

concurso público. Esse é um Juízo que só cabe à Administração, que 

sabe das reais necessidades do serviço público. Cumpre, sim, ao Poder 

Judiciário intervir quando há perseguições, preterições ou abusos por 

parte da Administração, hipóteses que não vislumbro presentes neste 

caso (...)”.(STF AI 643344 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-204 DIVULG 21-10-2011 

PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-03 PP-00398) A propósito: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM CIDADE DO 

INTERIOR, CONFORME EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO, A 

PEDIDO, PARA A CAPITAL DO ESTADO. FUNDAMENTOS. PRESERVAÇÃO 

DA UNIDADE FAMILIAR. INTEGRIDADE DA SAÚDE. NECESSIDADE DO 

SERVIÇO PÚBLICO. DEFERIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA 

NA VIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 

279, 288 E 636 DA SÚMULA/STF. Segundo a jurisprudência desta Corte, o 

artigo 226 da Lei Maior, por si só, não garante ao agente público o direito 

de exercer sua função no local de domicílio da sua família, quando 

prevista, no regulamento do concurso público, a possibilidade de lotação 

inicial em regiões diversas. Todavia, o ato administrativo de indeferimento 

da remoção pleiteada, mesmo quando praticado no exercício de 

competência discricionária, sujeita-se ao controle judicial de lisura e 

legalidade. Não se mostra viável a reforma de acórdão que, fundamentado 

na teleologia do art. 36 da Lei 8.112/90, aponta circunstâncias fáticas 

relevantes para o deferimento da remoção e desconsideradas pelo 

administrador competente, tais como a ocorrência de danos concretos à 

saúde dos membros da família e a real necessidade do serviço, nos 

termos de manifestação escrita da própria Administração. Aplicam-se os 

óbices dos enunciados 279, 288 e 636 da Súmula/STF. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (STF AI 643344 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-204 DIVULG 

21-10-2011 PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-03 PP-00398) 

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - REMOÇÃO A PEDIDO – INDEFERIMENTO – ATO 

ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – DECISUM MOTIVADO – 

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE PLEITEADA – ILEGALIDADE NÃO 

CONSTATADA – DESPROVIMENTO. A remoção a pedido está adstrita ao 

juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração 

Pública, com base na supremacia do interesse público. A decisão 

administrativa que expõe as razões do indeferimento do pedido, formulado 

por servidor público, não configura ilegalidade. Não havendo comprovação 

da existência de vaga na Unidade para qual o servidor pretende ser 

removido, o indeferimento da pretensão é medida impositiva. Ao Judiciário, 

no controle dos atos administrativos, cabe tão somente a análise da sua 

legalidade, pois não lhe cabe adentrar a análise do seu mérito. (TJMT Ap 

118338/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 12/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) negritei Além do mais, a 
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legislação prevê que não será dado aos servidores em estágio probatório 

o direito à remoção a pedido. Com base nesse dispositivo, o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já se posicionou: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

LIMINAR – TUTELA ANTECIPADA – DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL – 

REMOÇÃO POR REQUERIMENTO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO 

PELA LEI COMPLEMENTAR 407/2010 – DESPROVIDO. Nos termos dos 

artigos 157 e 159 da Lei Complementar n. 497/2010 (Estatuto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) o servidor da polícia civil em 

estágio probatório, só poderá ser removido de ofício. (AI 38021/2015, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) Logo, à mingua de 

prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há 

necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “(...) Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, em se tratando de ato discricionário da Administração, é defeso 

ao Poder Judiciário adentrar em seu mérito, em razão do princípio da 

separação e independência dos poderes, cabendo apenas verificar se o 

Poder Público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e 

proporcional. Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial, 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 e, de consequência, EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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: 1001375-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEDILSON DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001375-28.2017.8.11.0006 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 ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por NEDILSON 

DE JESUS OLIVEIRA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN alegando que ao tentar licenciar o 

veículo de sua propriedade, VW Gol placa NPI 4649, foi informado pelo 

Requerido que só poderia fazê-lo se pagasse três multas que constavam 

em seu sistema. Ocorre que o autor não foi notificado dos referidos Auto 

de Infração de Transito, portanto, não foi observado o devido processo 

legal nos procedimentos administrativos, razão pela qual requer a nulidade 

dos Autos de Infrações em questão. Tratando-se de matéria que 

independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes 

dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. O DETRAN apresentou 

contestação argumentando que o procedimento administrativo está 

obedecendo aos prazos estabelecidos na Resolução 182 do CONTRAN; 

que houve remessa da notificação da autuação nos termos do artigo 282 

do CTN, no endereço cadastrado no sistema do DETRAN/MT. Em análise 

às provas produzidas, especificamente quanto ao extrato juntado pelo 

DETRAN no ID 8115346, observo que houve remessa de notificação dos 

Autos de Infrações A0876020-5215/02; 0876019-5274-01 ; 

0876018-51-5169/01 no dia 27.10.2014, prazo inferior a 30 dias, uma vez 

que as infrações ocorreram em 14.10.2014. Nos termos do §5º do artigo 

10 da Resolução 182/2005, as notificações devem ser remetidas ao 

endereço informado nos dados cadastrais do condutor, corroborado pelo 

entendimento jurisprudencial: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO - EXIGÊNCIA DE 

PRÉVIO PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DE 

ALGUMAS MULTAS - ENDEREÇO DO INFRATOR DESATUALIZADO - 

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS - ORDEM 

CONCEDIDA EM PARTE - SENTENÇA RATIFICADA. O ato que condiciona o 

licenciamento de veículo ao prévio pagamento de multas pendentes 

espelha a ilegalidade da autoridade coatora quando não há provas de que 

o infrator foi notificado. O Código de Transito Brasileiro impõe ao 

proprietário do veículo a obrigação de manter atualizados os seus dados 

cadastrais no órgão de trânsito, se assim não fizer considera-se válida a 

notificação devolvida, nos termos do § 2º do artigo 282. (ReeNec 

28030/2010, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2010, Publicado no 

DJE 26/11/2010). Portanto, ´válida a notificação realizada dentro do prazo 

legal não havendo o que se falar em nulidade do ato administrativo. Diante 

do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012797-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012797-46.2015.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA proposta por EMILIA DE OLIVEIRA em face DO 

ESTADO DE MATO GRSSO, alegando que ingressou como soldado da 

Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 12.04.1988. Em 05.09.2003 foi 

promovido à Cabo. Prossegue relatando que no ano de 2010 requereu sua 

transferência para reserva remunerada, cujo ato Governamental 5.950 foi 

publicado no Diário Oficial em 23.11.2010. Ocorre que quando foi 

transferida para a reserva remunerada, a autora deveria ter sido 

promovida à graduação de 3º Sargento, devido ao tempo de serviço que 

possuía, posto que contava com 07 anos na graduação de Cabo, sendo 

que o interstício para a promoção à 3º Sargento era de 04 anos como 

Cabo. Ademais, preenchia todos os requisitos para a promoção, dentre 

eles o de comportamento Excepcional. Requer a promoção à graduação 

de Terceiro Sargento retroativa a data de seu requerimento administrativo 

para a Reserva Remunerada e, consequentemente, o pagamento da 

diferença salarial. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

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

de Processo Civil. A mudança de categorias no âmbito militar, assim como 

em qualquer instituição pública, ocorre via promoção e não é automática; 

seus membros devem preencher as condições necessárias para a 

ascensão pretendida e, no plano militar, tal procedimento possui legislação 

própria que estabelece critérios peculiares. Dispõe o artigo 97 da Lei 

Complementar nº 231, de 15-12-2005 (Estatuto dos Militares do Estado de 
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Mato Grosso) o seguinte: Art. 97 A promoção constitui ato administrativo e 

tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao 

posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em 

critérios a serem definidos em legislação especifica. A Lei Complementar 

351/2009 disciplina as promoções do Quadro de Praças Policiais Militares 

nos seguintes termos: Art. 1º - Os artigos 12 e 13 da Lei Complementar nº 

271, de 11 de junho de 2007, passam a vigorar com as seguintes redação: 

Art. 12. As promoções do Quadro Especial de Praças Policiais Militares – 

QEPPM – serão efetuadas pelo critério de: a) antiguidade; b) merecimento; 

c) por ato de bravura; d) post mortem. (...) Art. 13. São condições 

indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais 

Militares – QEPPM – à graduação superior por antiguidade e por 

merecimento: I – ter completado, até a data da promoção, interstício mínimo 

para ser promovido a: a) Subtenente: 03 (três) anos como 1º Sargento; b) 

1º Sargento: 03 (três) anos como 2º Sargento; c) 2º Sargento: 04 (quatro) 

anos como 3º Sargento; d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo; e) 

Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado. II – ter sido 

incluído no Quadro de Acesso Único – QAU e de seu Quadro específico, 

em números de praças igual a 04 (quatro) vezes o número total de vagas, 

observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas 

na legislação de promoção de praças; III – haver vaga. Ademais, a 

promoção dos Praças da Polícia Militar é regulamentada pelo Decreto n.º 

2.468/2010, que estabelece, além da antiguidade, o cumprimento de outros 

requisitos, veja-se: Art. 13. São requisitos indispensáveis para a 

promoção: I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo 

previsto; II - estar no mínimo no comportamento bom; III - ser considerado 

possuidor de idoneidade moral; IV - ser considerado apto em inspeção de 

saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde; V - ser 

considerado apto no teste de aptidão física (TAF); VI - ter avaliação de 

desempenho individual satisfatória; VII - haver vaga; VIII - ter concluído, 

com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e 

funções próprios da graduação superior; IX - ser aprovado no Teste de 

Aptidão Profissional (TAP). Portanto, a promoção a qual objetiva a autora 

não se limita ao tempo e ao comportamento, conforme apontado na inicial, 

mas ao preenchimento de vários outros requisitos, os quais não foram 

comprovados nos autos como preenchidos pela autora previamente. 

Ademais, para a referida promoção é necessário passar pelo crivo da 

Comissão de Promoção de Praças, segundo o que dispõe o artigo 13 do 

Decreto n° 2.468/2010, a qual verifica se o pretendente atende aos 

requisitos objetivos e impeditivos para a promoção dos militares, para, ao 

final, emitir relatório do Comandante-Geral, com vista à efetivação da 

promoção, nos termos do artigo 15 do Decreto n° 2.468/2010 e Lei 

Complementar n° 271/2007. Trata-se, pois, de ato distinto, adstrito às 

regras e normas da Corporação Militar. Não há nos autos qualquer 

documento atestando que a autora tenha almejado a sua promoção e, 

sobretudo, que tenha passado pelo crivo da Comissão de Promoção. 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. 

Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-64.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIO NEGRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR LOPES PEREIRA (REQUERIDO)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011453-64.2014.8.11.0006 Reclamante: FABIO JUNIO NEGRIS 

Reclamada: SUPERMERCADO LOPES PAULO CESAR LOPES PEREIRA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de demanda em que a parte reclamante 

postula a reparação por danos morais decorrentes de situação vexatória 

a que alega ter suportado ao ter sido reconhecido e acusado injustamente 

de ter praticado roubo contra a empresa reclamada, imputando-lhe 

responsabilidade de crime que não cometeu. A parte Reclamada fora 

devidamente citada e apresentou sua defesa, entretanto, não compareceu 

à audiência de instrução e julgamento, fato que impõe a aplicação da 

norma prevista no art. 20 da Lei nº 9.099/95; e art. 277, §2º c/c art. 319 

ambos do CPC, de modo que decreto a revelia. A confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, pertence ao Juiz a convicção quanto a ocorrência 

dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a ocorrência 

ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com as provas 

produzidas pela parte Reclamante. No mérito, a pretensão é improcedente. 

Colhe-se dos autos que o Reclamante foi reconhecido e encaminhado 

para a delegacia quando recebeu a acusação da requerida, de ter 

praticado crime de roubo. Desta feita, requer a condenação da reclamada 

a título de danos morais. Pois bem. Primeiramente há que se esclarecer 

que a difamação e injúria são crimes tipificados no Código Penal, sendo 

que sua ocorrência não foi comprovada no presente caso. Por simples 

verificação das provas trazidas nos autos, não há como chegar a 

conclusão alegada pela parte reclamante de que a reclamada teria lhe 

ofendido moralmente. No caso, a parte reclamante não logrou êxito em 

comprovar o ato ilícito praticado pela reclamada, inexistindo, destarte, 

configuração de qualquer ato ilícito, o que torna despiciendo cogitar-se 

sobre o elemento culpa. Assim, não se pode imputar à parte reclamada a 

responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que não 

restaram comprovados. Neste sentido, a jurisprudência: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE 

PROVAS DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR. Tendo o autor alegado que foi submetido à situação vexatória, 

em razão de falsa acusação de crime de furto, realizada pelo réu, que é 

seu tio, cumpria-lhe produzir a prova respectiva, nos termos do art. 373, I, 

do CPC. Hipótese em que o demandante não comprovou que o requerido 

agiu com má-fé, ao lhe imputar a prática de furto, mostrando-se inviável o 

reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência 

mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077986115, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto 

Lessa Franz, Julgado em 26/07/2018) Como se sabe, o direito à 

indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três 

elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Ocorre que, in casu, não há prova nos autos do 

constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação 

pecuniária a título de danos morais, não havendo razão para o deferimento 

da pretensão indenizatória. Portanto, não há nada nos autos que conduza 

à conclusão de que a parte reclamante foi exposta a situação humilhante 

ou vexatória. Desta feita, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Não merece acolhimento, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais, eis que o abalo não fora confirmado, não havendo 

comprovação dos danos morais alegados. Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 

Sem custas nem 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, 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010752-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

DIVALDO LARANJEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MSBN INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Número: 8010752-35.2016.8.11.0006 Reclamante: DIVALDO LARANJEIRA 

Reclamada: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

MSBN INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE CONSORCIOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Relatório. Noticia a parte Reclamante: - que adquiriu em 

10/04/14 um contrato de adesão de uma carta de crédito contemplada no 

valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da primeira requerida, 

intermediada pela requerida MSBN Agenciadora e Intermediação de 

Consórcio Ltda. Discorre que efetuou pagamento de R$11.000,00 como 

entrada, e que, após realizado esse pagamento, recebeu e-mails 

solicitando que o Autor fizesse pagamentos pendentes de duas 

prestações atrasadas das cotas, no valor total de R$1.914,94, sendo 

enviado boleto bancário. Afirma que fora depositado em cheque no valor 

de R$80.000,00 em sua conta corrente, seguindo na devolução em 29 de 

abril de 2014, sendo que o emitente do cheque era o “Supermercado 

Baronesa Ltda”. Segue afirmando que a negociação causou 

aborrecimentos, pleiteando, por isso, indenização por danos morais e 

materiais, para restituição dos valores pagos, bem como uma quantia 

como reparação por danos morais, tudo devidamente corrigido, 

protestando pela produção de prova, atribuindo à causa o valor de R$ 22. 

914,94 (vinte e dois mil, novecentos e quatorze reais e noventa e quatro 

centavos). Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. A pretensão merece juízo de improcedência. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Ressalto que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço. Embora os estabelecimentos comerciais estejam obrigados a 

fornecerem condições de segurança, tal dever possui certos limites, 

sendo que não há qualquer vínculo entre a atitude da reclamada e a 

contratação fraudulenta a que o reclamante foi vítima. Em verdade, foi o 

autor quem deixou de atentar e se descuidou de seu dever de atenção e 

cuidado na contratação e repasse de valores para estranhos. Desta feita, 

tenho que efetivamente não houve falha na prestação do serviço por 

parte da reclamada, vez que a situação se trata de negligência do dever 

de cuidado e por descuido da parte requerente, que não tomou cuidado 

necessário e esperado com suas contratações. Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados por 

DIVALDO LARANJEIRA em desfavor do RODOBENS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. e MSBN INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE 

CONSORCIOS LTDA - EPP nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

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: 8012102-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

CYNTHIA RODRIGUES HASSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. Número: 8012102-58.2016.8.11.0006 Reclamante: WELTON DA 

COSTA RODRIGUES Reclamada: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO 

S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

falha na prestação de serviços da Reclamada na situação em que não 

conseguiu usufruir da promoção ofertada que não teria sido cumprida. 

Pede indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). É a suma do essencial. No mérito a demanda é improcedente. A 

presente demanda versa sobre alegação de falha na prestação de 

serviços, afirmando que adquiriu alguns pontos na promoção ofertada 

pela Reclamada, mas enfrentou dificuldades com a transferência de seus 

pontos obtidos na promoção da Reclamada para o Multiplus. Na defesa da 

Reclamada restou demonstrada a impossibilidade da transferência por 

ausência de informações e documentos da parte reclamante. Portanto, o 

pedido apresentado pela Autora não se mostra razoável tampouco 

plausível ao pleitear o alegado dano moral. Portanto, a requerida 

demonstra ter agido com coerência e de forma escorreita em suas 

posturas de manter o contrato, não havendo falha por parte da reclamada. 

Pois bem. Adianto que não há prova nos autos de que a reclamada tenha 

submetido à parte reclamante a situação humilhante ou vexatória. Como se 

sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à 

comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa 

ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre 

a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles 

desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em 

que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos 

alegados na inicial, não se admite a presunção da efetivação da situação 

vexatória. 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. Ocorre que, in casu, não 

restaram caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a 

parte reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na 

inicial, inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Ademais, 

embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte 

reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório. O ilícito não 

ultrapassou o mero aborrecimento, não tendo havido qualquer ofensa a 

atributo de personalidade. Os supostos prejuízos sofridos pela parte 

reclamante não vieram guarnecidos de comprovação. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial feito por WELTON DA COSTA RODRIGUES 

em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. Sem custas 
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nem 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, 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: 8012081-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

IGOR VINICIUS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 8012081-19.2015.8.11.0006 Reclamante: IGOR VINICIUS 

SILVA FERREIRA Reclamado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT e FUNCAB Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). IGOR 

VINICIUS SILVA FERREIRA buscou a tutela jurisdicional no sentido de 

compelir a parte reclamada para a realização de uma nova avaliação 

psicológica, referente a fase do concurso público para o cargo de Solado 

da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Foi indeferido o pedido de 

tutela antecipada. Citada, a parte apresentou contestação. Passa-se ao 

julgamento. Quanto ao mérito, trata-se de ação anulatória na qual a parte 

reclamante pretende a declaração de nulidade da decisão que indeferiu 

seu recurso administrativo contra o exame psicológico realizado como 

fase do certame a que se submeteu, acusando de não motivada, com o 

fim de considerar o Autor aprovado no exame, autorizando-o a finalizar o 

teste de psicotécnico, ou seja, determinada repetição. Extrai dos autos, o 

Edital do concurso para o qual o Reclamante se inscreveu, consta no item 

10.9.1 – “o candidato INAPTO ou FALTOSO será eliminado do concurso”- 

conforme consta do ID. nº 2462657 - Pág. 7, e o resultado do desempenho 

da parte reclamante foi atribuído INAPTO/eliminado. Ademais, não houve 

sequer recurso administrativo por parte do Reclamante. Verifica-se que o 

teste foi previamente estabelecido no edital do certame, que, como é 

cediço, é a lei do concurso, com o qual tanto a banca examinadora como 

os candidatos ficam vinculados. Consta no referido edital a forma exata 

estabelecida para a realização do referido teste, sendo esta regra 

aplicada indistintamente a todos os candidatos. Dessa forma, inexiste 

prova de irregularidade na aplicação da avaliação psicológica, presume-se 

a legitimidade do resultado apurado pela banca examinadora, obtido com 

observância aos princípios da isonomia e da legalidade, portanto não há 

como acolher o pedido do autor. Esclarecido o motivo determinante da 

exclusão não cabe ao juiz avaliar o acerto do avaliador, porque 

incursionar nesta seara implicaria no controle do mérito do ato 

administrativo. A propósito segue jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E CAUTELAR INOMINADA. 

POLÍCIA MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NÃO 

CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL, DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. LIMITES DA REVISÃO DO 

ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. (...) 2. Firme o 

constructo jurisprudencial no sentido da impossibilidade de repetição de 

teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento 

da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova 

chance. 3. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato 

administrativo. 3.1 Doutrina do mestre Hely Lopes Meirelles, em seu livro, 

Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., páginas 607/608: (...) O que não 

se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou 

seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, 

porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de 

administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, 

relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos 

técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a 

conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 

gerais do Direito." 4. Eventual decisão favorável em primeira instância, 

através de provimento liminar, que determinou realização de novo exame, 

não importa em consumação do fato, diante da própria precariedade do 

provimento jurisdicional provisório, frutos de cognição sumária. 4.1 É dizer 

ainda: “É inaplicável a Teoria do Fato Consumado, segundo o entendimento 

consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a 

candidata tomou posse sabendo que seu processo judicial ainda não 

havia findado, submetendo-se, portanto, aos riscos da reversibilidade do 

julgamento” (AgRg no REsp 970.400/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 

04/05/2009). 5. Inexiste qualquer prova de irregularidade na realização do 

teste físico (flexão abdominal) pelo apelante, sendo ainda certo que a 

alegação de que o autor à época da realização do exame físico não se 

encontrava em plenamente saudável não tem o condão de dar “guarida à 

realização do exame de capacidade física em momento diverso” (fl. 296). 

6. Recurso improvido.) Acórdão NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME (TJDFT - 

Processo: APC 20100110496973 Relator(a): JOÃO EGMONT Julgamento: 

22/04/2015 - Órgão Julgador: 2ª Turma Cível - Publicação: Publicado no 

DJE : 29/04/2015 . Pág.: 616. Sabe-se, ainda, que o fato da conclusão da 

decisão revisora não ter modificado o resultado do certame não basta a 

obtenção de sua invalidação, por tão somente ter contrariado seu 

interesse e pretensão. Ademais, sobre a previsão de testes físicos em 

concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que: “Agravo 

regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. 

Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. 

Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam 

a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local 

aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade 

em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física 

quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância 

com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 748162 AgR, Relator(a): 

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 

13-11-2015). (destaquei) Como se vê, plenamente admitido o teste físico. 

No caso concreto, além da ausência da impugnação específica ao edital, 

previamente à inscrição, o que significa a sua anuência e, portanto, 

submissão ao edital, assim como todos os demais candidatos do certame 

– princípio da isonomia legal, há que se considerar que estão presentes 

todos os elementos para sua validade, quais sejam: a previsão legal, 

editalícia e a pertinência da exigência para o exercício da atribuição. 

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial. E por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE 

o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem 

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, 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: 8010642-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

JANE DE OLIVEIRA TELES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. Número: 8010642-36.2016.8.11.0006 Reclamante: JOSE BENTO 

BIANCHINI Reclamada: JANE DE OLIVEIRA TELES Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Cuida-se de reclamação em que 

a causa de pedir reside na alegação de que o autor sofreu abalo de ordem 
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moral decorrentes de uma ação de restituição de quantia paga c/c danos 

morais, pela revenda de um veículo que se encontrava com pendências, 

que tramitou com o nº 793-58.2008.811.0039 perante o juízo de São José 

dos Quatro Marcos/MT. Pede indenização por danos morais no montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a suma do essencial. A preliminar de 

coisa julgada arguida pela Reclamada segue desacolhida, vez que o 

processo nº 793-58.2008.811.0039, que tramitou no Juízo de São José 

dos Quatro Marcos não possui o mesmo objeto, tampouco causa de pedir. 

No mérito a demanda é improcedente. A situação vertida nos autos não 

configura danos morais, vez que a discussão judicial é exercício regular 

de um direito da Reclamada, não demonstrando qualquer interesse em 

prejudicar o Reclamante. Neste sentido, demonstrados os aborrecimentos, 

que não são passíveis de reparação. Neste sentido a jurisprudência: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 

INOCORRENTE. Dano Moral. Inocorrência. Autor não logrou provar fato 

constitutivo de seu direito, no sentido de comprovar que a situação 

vivenciada enseja reparação por danos morais. O simples ajuizamento de 

demanda judicial, como no caso dos autos, por si só, não caracteriza o 

dever de indenizar. O demandado ajuizou execução de cédula de crédito 

comercial contra a autora em razão de constar seu nome no contrato, o 

que afasta as alegações da inicial. O fato de ter sido reconhecida sua 

ilegitimidade passiva não retira a boa-fé do banco exeqüente, ora 

demandado, o que afasta a indenização pretendida. Trata-se de exercício 

regular de direito, ausente ilegalidade no ato praticado pelo banco. 

Situação que não ultrapassou o mero dissabor. Sentença mantida. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060032315, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 10/07/2014) 

Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a parte autora não sofreu 

transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é 

capaz de ensejar extremo desconforto, entretanto, não alcança o patamar 

de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar 

reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida 

em relação, não indenizável, portanto. Improcedente, desta forma , o 

pedido para condenação em danos morais. Por fim, quanto ao pedido 

apresentado pela Reclamada de condenação da parte Reclamante em 

litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não restou 

caracterizada nos autos. No que se refere ao pedido contraposto, a 

mesma sorte deve-se lhe destinar nesta decisão em razão da absoluta 

inércia probatória acerca dos fundamentos de fato que embasaram tal 

pedido formulado pelo Reclamado, não sendo possível discutir a 

inadimplência da parte autora nestes autos. Desta feita, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial feito por JOSE BENTO BIANCHINI em desfavor de JANE DE 

OLIVEIRA TELES. Por pertinência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto da parte Reclamada. Sem custas nem 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, 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: 8010957-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MIRANDA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010957-64.2016.8.11.0006 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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA ajuizada 

por ANA LUCIA MIRANDA MACIAL em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que a lei estadual 8278/2004 estabelece a política de 

revisão anual da remuneração para servidores públicos do Estado de 

Mato Grosso. Narra que a referida lei foi cumprida fielmente até o ano de 

2015, no entanto, em maio/2016, quando deveria haver o reajuste, este 

não foi realizado sob o argumento que a concessão da revisão 

extrapolaria os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ocorre 

que o Estado reconheceu o índice a ser reajustado em 11,28%, bem como 

repassou o valor correspondente aos servidores do Poder Judiciário e do 

Ministério Público Estadual, consoante leis 10.405/2016 e 10357/2016, 

respectivamente. Assim, entende que, pelo princípio da isonomia, a autora 

faz jus ao reajuste mencionado. O Estado, citado, quedou-se inerte. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

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

de Processo Civil. O pleito da autora encontra óbice para procedência na 

Constituição Federal, bem como em entendimento sumulado do STF. Isto 

porque a Constituição Federal só permite a criação e/ou alteração de 

remuneração de servidor público, por meio de lei específica, conforme se 

infere do art. 37, X, da CF: “ X - a remuneração dos servidores públicos e 

o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices;” No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula 339, que assim preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não 

tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob 

fundamento de isonomia.” Confere-se, ainda, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “O art. 37, XIII, da Constituição Federal, veda a 

equiparação salarial entre servidores públicos. A Súmula 339, do STF, 

dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, sobre o fundamento de isonomia, 

deferir aumento aos servidores públicos, notadamente, no caso em que a 

diferença de vencimentos decorre de distinção de atribuições do cargo 

paradigma.” (TJMT - Ap 5987/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 13.3.2017, p. DJE 22.3.2017).” “APELAÇÃO 

CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA CATEGORIA DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 

ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – 

INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO 

DESPROVIDO.“[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão 

geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula 

vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento 

de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual 

(ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017)” (TJMT - 

Ap 9142/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

José Zuquim Nogueira, j. 12.9.2017, p. DJE 20.9.2017)” Com efeito, 

nenhuma dúvida resta de que o Judiciário não pode promover aumento de 

vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, 

mormente quanto se pretende a extensão de reajuste previsto a outras 

categorias, como no presente caso. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007195-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PESSOA LEITE (REQUERENTE)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007195-28.2017.8.11.0006 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 NULIDADE DE COBRANÇAS C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por SUELY PESSOA LEITE em desfavor de CALCENTER 

CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA, alegando que adquiriu cartão da loja 

no intuito de pagar suas compras de forma parcelada e obter descontos, 

no entanto, ao receber suas faturas, observou que a empresa estava 

cobrando valores referentes a seguros, os quais não contratou, bem 

como anuidade. 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 trouxe aos autos contrato de 

seguro assinado pela parte autora. Nota-se no contrato juntado que as 

cláusulas de contratação ou não dos seguros são claras e que a autora 

as assinalou positivamente, assinando item por item. Não está presente, 

portanto, comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela requerida, 

requisito essencial para a caracterização do dano, entendimento 

corroborado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Mato Grosso 

em caso análogo: “E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATO DE ADESÃO – ADESÃO AOS SERVIÇOS DE 

SEGURO PERDA E ROUBO, PROTEÇÃO FINANCEIRA E PROTEÇÃO 

PESSOAL – INSCRIÇÃO EM SERASA QUE DERIVA DA INADIMPLÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte 

Recorrente se insurge em juízo relatando que sofreu cobranças indevidas 

por serviços de seguro não contratados, os quais estavam sendo 

cobrados em sua fatura de cartão de crédito. Relata que contestou tais 

cobranças e que deixou de pagá-las, sendo que posteriormente teve seu 

nome inserido em SERASA. Não há que se falar em qualquer 

arbitrariedade cometida pela Ré, uma vez que o contrato de adesão deixou 

clara a proposta de seguro perda e roubo, seguro proteção financeira e 

seguro proteção pessoal, conforme se verifica no termo a adesão 

devidamente assinado pelo Recorrente. Recurso Inominado nº.: 

0021293-89.2013.811.0001. Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 23/06/2015” 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: 1000181-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1000181-56.2018.8.11.0006 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 EM DECORRÊNCIA DO ATO ILÍCITO proposta por 

BEATRIZ DA SILVA RAMOS em desfavor de CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, 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, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em que pese a alegação do Requerente 

de que “desconhece o débito cobrado pela Requerida”, esta última 

comprova os fatos extintivos de sua responsabilidade, trazendo, aos 

autos, provas robustas da contratação efetuada. Desta feita, a Requerida, 

em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou seus 

serviços, bem como, realizou diversas compras com o cartão CLUB MAIS, 

demonstrando suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos diversos documentos, dentre eles, documento devidamente 

assinado pela autora no momento da compra. Há evidência, portanto, que 

a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu 

o pagamento de fatura de cartão até o vencimento, restando inadimplente 

com a mesma, 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 – o 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. Julgo 

improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 

9099/95. 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, 
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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: 1000537-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DO COUTO SILVA GAMA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000537-51.2018.8.11.0006 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 VANESSA DO COUTO 

SILVA GAMA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. 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. Passo à análise 

do mérito. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência de débito 

com o Requerido, bem como indenização por danos morais ao argumento 

de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pelo polo Passivo, sob a alegação de que não possui 

nenhum débito com a empresa. A parte Ré, em defesa, alega que a 

cobrança é referente à cessão de crédito de contrato anteriormente 

firmados pela parte autora com o BANCO DO BRASIL, decorrente de 

operações comerciais, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento das dívidas. Analisado o feito e os documentos que o instruem, 

verifica-se que a Reclamada comprovou que os débitos negativados 

foram cedidos pelo BANCO DO BRASIL. Importante salientar que no 

presente caso é desnecessária a notificação do devedor da cessão do 

crédito firmada entre a Empresa e o Reclamado. Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 

DESNECESSIDADE. Inexistindo controvérsia acerca da existência da dívida 

constituída perante a credora originária, e comprovada a cessão de 

crédito, não há ilicitude no cadastro do nome do devedor em órgãos de 

proteção ao crédito. A notificação a que se refere o artigo 290 do Código 

Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o 

verdadeiro credor, não o desobrigando, porém, em face do cessionário, 

tampouco retirando a legitimidade deste para buscar o seu crédito. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052551231, 

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

Celso Dal Pra, Julgado em 28/03/2013, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2013)”. Desta feita, resta demonstrada a legalidade da 

inscrição dos dados da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, 

inexistindo razões para indenizar. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. CRÉDITO 

CEDIDO DO BANCO SANTANDER PARA EMPRESA DE COBRANÇA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. Ao contrário do que tenta fazer crer a parte 

autora, que se insurge contra sentença de improcedência do pedido 

formulado, não há ocorrência de falha da ré ao proceder com a inclusão 

no cadastro de inadimplentes. A origem do débito restou evidenciada com 

a juntada do documento da fl. 39 em que descritas as despesas de cartão 

de... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003847613 RS, Relator: Leandro Raul 

Klippel, Data de Julgamento: 26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2012)”. 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: 1000385-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE SANCHES OURIVES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1000385-03.2018.8.11.0006 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 FABIANE SANCHES 

OURIVES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.,, alegando que 

desconhece os débitos com o Requerido que ensejaram os lançamentos 

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. Neste passo, rejeito a preliminar de indeferimento da peça 

exordial arguida pela defesa, uma vez que o comprovante de endereço 

juntado está em nome do genitor da Requerente. 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, sendo que tamanha burocracia 

prejudicaria o rito do mesmo. Não há, ainda, 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, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Em que pese a alegação do 

Requerente de que “as restrições se deram de forma indevida, abusiva e 

ilegal”, o Requerido comprova os fatos extintivos de sua responsabilidade, 

trazendo, aos autos, provas robustas de que a Requerente utilizou-se do 

cartão ofertado pelo Banco (cartão de crédito BRADESCO SEGUROS NAC 

ELO sob o nº 6363 XXXX XXXX 5669), mediante faturas que demonstram 

diversas compras no comércio local, bem como PAGAMENTOS 

EFETUADOS de valores em faturas mensais do cartão de crédito. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento de valor total de fatura de 

cartão de crédito até o vencimento, restando inadimplente com a mesma, 

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 
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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 do uso e do pagamento em faturas de 

cartão de crédito. 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 – o 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007790-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

ELENILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007790-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELENILSON 

SANTANA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que ao pleitear a abertura de um crediário tomou conhecimento que o 

Requerido havia negativado seu nome. Entretanto, desconhece o 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. 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. Em sua contestação, o Requerido sustenta que trata-se 

de débito em aberto referente a cartão de crédito Elo Nacional Múltiplo 

utilizado pela parte autora. O Requerido apresentou inúmeras faturas de 

cartão de crédito de titularidade da autora, nas quais há histórico de 

pagamento realizado por vários meses subsequentes, inclusive por débito 

em conta corrente, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. O Requerido demonstra nos autos a relação contratual entre 

as partes através de seu sistema, método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citação relação jurídica. 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 

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: 1000114-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1000114-91.2018.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALAF 

MIGUEL SANTANA 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 por um 

débito no valor de R$ 51,22 (cinquenta 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 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 solicitação de cartão na Loja 

Avenida em Cáceres, realizadas pelo autor, cuja assinatura confere com 

às dos demais documentos juntados pelo autor, bem como documentos 
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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. 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: 1003673-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003673-27.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO 

DE DANOS E PEDIDO DE LIMINAR proposta ROSIMEIRE DA SILVA 

CONCEIÇÃO CUSCINI em desfavor de NATURA COSMÉTICOS S.A, 

alegando que teve a compra a crédito negada em um estabelecimento 

comercial por existirem negativação em seu nome incluída pela Requerida. 

Entretanto, não possui débito com a Requerida, razão pela qual esta 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. 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. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida. Ocorre que a Requerida sustenta 

que a autora é sua consultora de vendas, apresentando sua ficha 

cadastral e histórico de pedidos, cujos dados conferem com os 

informados na inicial. 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, 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. 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. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 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: 1000726-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA SOUZA LARA (ADVOGADO(A))

DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

FABIANO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000726-29.2018.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por JOSÉ DA SILVA BATISTA em face de 

MOVEIS ROMERA e DL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ELETRÔNICOS, alegando que em 05.05.2017 adquiriu na loja Romera um 
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celular YC 130PRE-M pelo valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito Reais). 

Ocorre que o referido aparelho apresentou defeito, sendo enviado para a 

assistência técnica que constatou que o problema era o fone de ouvido. 

Ocorre que três meses depois que o aparelho retornou da assistência, 

apresentou novo problema sendo encaminhado novamente para a 

assistência em 06.12.2017, ocasião em que a assistência informou que o 

problema era o cristal da tela, ocasionado por mau uso, apresentando 

orçamento para que o reparo fosse realizado. O autor não concorda com 

a conclusão apresentada, pois sempre zelou pelo aparelho. 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

Denota-se do laudo juntado no ID 14260770 que a assistência técnica 

constatou no aparelho marcas de danos físicos no display causado por 

pressão excessiva ou queda, excluindo defeito de fabricação, portanto, 

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: 1000490-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LAURIANY APARECIDA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000490-77.2018.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LAURIANY 

APARECIDA 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 por um débito no valor 

R$ 166,58 (cento e sessenta e seis 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 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. 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. 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: 8010294-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

VILSON BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 8010294-52.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Relatório dispensado 

(artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

VILSON BENEDITO DE ARRUDA ajuíza ação em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, alegando ser policial militar, sendo que a decisão 

administrativa de não promoção não representa a expressão da verdade, 

eis que não possui sanção disciplinar, o que não seria motivo para a 

exclusão. Assim, almeja a nulidade do ato administrativo que determinou a 

exclusão do Autor do quadro de acesso às promoções a 2º SGT PM 

QEPMMT de 05/09/2013 e 25/12/2013, para determinar, ao Requerido, a 

imediata inclusão do Autor no Quadro de Acesso à promoção de 2º SGT 

PM QEPMMT do dia 05/09/2013, ou, alternativamente, a contar de 

25/12/2013, por preterição, determinando ainda a promoção do Autor, por 

preterição, a contar de do dia 05/09/2013, ou, alternativamente, a contar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 142 de 635



de 25/12/2013, no prazo estabelecido, sob pena de multa diária. O pedido 

de tutela antecipada foi indeferida. Citado, o reclamado apresentou 

contestação. Passa-se ao julgamento. Afirma a parte reclamante que a 

justificativa da Polícia Militar de Mato Grosso para não inseri-lo no quadro 

de promoção, é ilegal. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso 

(LCE n° 555/2014 - Consolidada até a LC 580/16) conceitua que “Art. 80 A 

promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o 

preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa, das vagas 

pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme 

legislação peculiar. Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é 

resultante do processo administrativo de promoção, que será 

regulamentado por lei específica”. A promoção de praças da Policial Militar 

foi regulada pelo Decreto nº 2.468/2010 (Regulamenta as Promoções de 

Praças da PMMT), a qual estabelece em seu art. 13([1]) os requisitos 

indispensáveis à promoção, a qual se inclui, “ter completado até a data da 

promoção interstício mínimo previsto; estar no mínimo no comportamento 

bom; ser considerado possuidor de idoneidade moral, entre outros”. Já o 

Decreto nº 1.329/78 trata de Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso (RDPM/MT), a qual prevê: Art. 50 - O 

comportamento policial-militar das praças deve ser classificado em: 1) 

Excepcional - quando no período de nove anos de efetivo serviço não 

tenha sofrido qualquer punição disciplinar; 2) Ótimo - quando no período 

de cinco anos de efetivo serviço tenha sido punida com até uma detenção; 

3) Bom - quando no período de dois anos de efetivo serviço tenha sido 

punida com até duas prisões; 4) Insuficiente - quando no período de um 

ano de efetivo serviço tenha sido punida com até duas prisões; 5) Mau - 

quando no período de um ano de efetivo serviço tenha sido punida com 

mais de duas prisões. Art. 51 - A reclassificação do comportamento das 

praças deve ser feita automaticamente, como se estabelece a seguir: 1) 

do Excepcional para o: a) Ótimo, quando a praça for punida com 

repreensão ou detenção; b) Bom, quando a praça for punida com prisão; 

2) do Ótimo para o Bom, quando a praça for punida, no período de cinco 

anos de efetivo serviço, com mais de uma detenção; 3) do Bom para o: a) 

Insuficiente, quando a praça for punida, no período de um ano de efetivo 

serviço, com duas prisões; b) Mau, quando a praça for punida, no período 

de um ano de efetivo serviço, com mais de duas prisões; 4) do Insuficiente 

para o Mau, quando a praça for punida, no período de um ano de efetivo 

serviço, com mais de duas prisões. Parágrafo Único - A reclassificação 

do comportamento do soldado, com punição de prisão de mais de 20 dias 

agravada para “prisão em separado”, é feita automaticamente para o 

comportamento Mau, qualquer que seja o seu comportamento anterior. Art. 

52 - A melhoria do comportamento das praças deve ser feita 

automaticamente, como se estabelece a seguir: 1) do Mau para o 

Insuficiente: quando no prazo de um ano, não houver a praça sofrido 

qualquer punição; 2) do Insuficiente para o Bom: quando no prazo de dois 

anos, não houver a praça sofrido qualquer punição; 3) de Bom para Ótimo: 

quando no prazo de cinco anos, não houver a praça sofrido qualquer 

punição; 4) de Ótimo para Excepcional: quando no prazo de nove anos, 

não houver a praça sofrido qualquer punição. Art. 53 - Para efeito de 

classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, tão somente 

de que trata este Capítulo: 1) duas repreensões eqüivalem a uma 

detenção; 2) quatro repreensões eqüivalem a uma prisão; 3) duas 

detenções eqüivalem a uma prisão. (...)Art. 62 - O Comandante Geral pode 

cancelar uma ou todas as punições de policial-militar que tenha prestado 

comprovadamente relevantes serviços independentemente das condições 

enunciadas no Art. 60 do presente Regulamento e do requerimento do 

interessado. Após houve a criação da Lei nº 10.076 de 13 de março de 

2014 (que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos 

Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante 

promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras 

providências), vejamos: CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES BÁSICAS (...) Art. 

20 O ingresso no quadro de Praça é feito na graduação de soldado, após 

a conclusão do Curso de Formação de Soldados (CFSd). Parágrafo único. 

A ordem hierárquica de colocação das Praças na graduação inicial resulta 

da ordem de classificação no Curso de Formação de Soldados (CFSd). 

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício 

mínimo previsto no posto ou graduação; II - estar no mínimo no conceito 

disciplinar “bom”; III - ser considerado possuidor de conceito moral; IV - ser 

considerado apto em inspeção de saúde; V - ser considerado apto na 

Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF) 

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito 

profissional satisfatório; VIII - haver vaga; IX - possuir os cursos ou 

estágios exigidos para promoção; X - ter tempo de serviço arregimentado, 

nos termos do regulamento desta lei § 1º Para concorrer à promoção pelo 

critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos 

constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo. § 2º Para 

concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve 

preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X 

deste artigo. § 3º Para concorrer à promoção pelo critério de mérito 

intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e 

preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X 

deste artigo. (...) Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 

desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela 

honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve 

possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a 

lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares 

e subordinados. § 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral 

será aferido observando os seguintes aspectos: I - relatório da 

corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões 

disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o 

decoro da classe; II - certidões de antecedentes criminais; III - notícia de 

fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar 

estadual que gere repercussão e clamor social; IV - outros documentos 

solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) 

que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e 

comprometedora. § 2º O conceito moral é elaborado pela Comissão de 

Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e 

leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no 

regulamento desta lei. Com a finalidade de regulamentar a Lei nº 

10.076/2014, foi criado o Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014 que 

dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e 

Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de 

forma seletiva, gradual e sucessiva. Assim, com base nas normas 

descritas acima, verifica-se que entre os requisitos exigidos está o de 

“ser considerado possuidor de conceito moral”, cumulado a isso, tem-se o 

conceito de idoneidade moral, para fins de promoção, é considerado como 

sendo o “conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, 

dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no 

desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir 

respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e 

subordinados”(TJMT MS 50744/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016). É certo 

que a Administração Publica Militar impediu sua inclusão ao quadro de 

acesso às promoções a 2º SGT PM QEPMMT de 05/09/2013 em razão de 

não preencher os requisitos descritos no Regulamento de Promoções das 

Praças na PMMT, por haver sanção administrativa, ressaltando não ser 

matéria nestes autos, qualquer nulidade da referida sanção. Ademais, 

considera-se que a parte reclamante não trouxe aos autos provas 

suficientes para fazer jus ao direito pretendido, sendo incontroverso a 

sanção, em nome do mesmo, e como acima destacado há na legislação 

vigente diversos requisitos capazes de fazer com que o servidor militar 

mude a classificação de seu comportamento, que seja excluído, como, por 

exemplo, por não ser possuidor de conceito moral, e que obtenha o 

cancelamento das punições, por ter prestado relevantes serviços. Diante 

do anuncio da sanção administrativa e existência de processo judicial, 

comprova-se a inexistência de excesso ou desvio de poder na análise da 

Comissão de Promoção de Praças, ao não avaliar positivamente, para os 

efeitos de ascensão funcional. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. IDONEIDADE MORAL. REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO 

QUE DISCIPLINA A PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. 

PUNIÇÃO POR INSUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 1. A concessão da Segurança pressupõe a demonstração de 

direito líquido e certo. 2. Hipótese em que o recorrente qualifica como ilegal 

o ato que indeferiu a promoção na carreira da Polícia Militar, ao argumento 

de que a punição (10 dias de detenção) por insubordinação não constitui 

obstáculo. 3. O art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que regulamenta 

as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento bom" e 

"ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas instituições de 

caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos deveres, rigorosa 

observância e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 
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ordens", conforme o art. 24 da Lei Complementar 231/2005) é um dos 

elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição por insubordinação 

afasta a existência de direito líquido e certo à promoção. 6. Recurso 

Ordinário não provido. (STJ RMS 41.188/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 24/05/2013) 

MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO PROMOÇÃO DE SOLDADO DA 

POLÍCIA MILITAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

PREVISTOS NO DECRETO Nº 2468/2010 – (...) Consoante tratar-se de 

direito à promoção para Cabo da Polícia Militar, necessário se faz o 

preenchimento de requisitos indispensáveis, que constam no Decreto nº 

2468/2010. Cabe à Administração Pública, através do juízo de 

conveniência e oportunidade, verificar o enquadramento nos requisitos 

exigidos pelo Decreto nº 2468/2010. Não há que se falar em ilegalidade no 

ato praticado pelo impetrado, pois o impetrante não atende os requisitos 

para o direito à promoção, qual seja o de idoneidade moral, ante a 

condenação pela prática do disposto no art. 195 do Código Pena Militar. 

(TJMT MS 128670/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL 

MILITAR - PROMOÇÃO - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - 

IDONEIDADE MORAL NÃO RECONHECIDA - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO 

DE ACESSO (...) 3. O art. 13 do Decreto estadual 2.468/2010, que 

regulamenta as promoções de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso, estabelece como requisitos "estar no mínimo no comportamento 

bom" e "ser considerado possuidor de idoneidade moral". 4. Nas 

instituições de caráter militar, a disciplina ("exato cumprimento dos 

deveres, rigorosa observância e acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e ordens", conforme o art. 24 da Lei Complementar 

231/2005) é um dos elementos essenciais. 5. Nesse contexto, a punição 

por insubordinação afasta a existência de direito líquido e certo à 

promoção. 6. Recurso Ordinário não provido." (RMS 41.188/MT, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, julgado em 21/05/2013, DJe 

24/05/2013). 7. Recurso desprovido. (TJMT Ap 126784/2016, DR. JONES 

GATTASS DIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, 

Publicado no DJE 23/01/2017) Logo,“(...) A insuficiência ou falta de provas 

acarreta a improcedência do pedido, não a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo 

de seu direito, deverá sofrer as consequências da ausência ou 

insuficiência de provas, que invariavelmente será a improcedência de seu 

pedido, nos termos do art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o 

direito postulado, o julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o 

julgamento de mérito do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) 

(...) (TJ-MA - Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 

(TJ-MA) - Data de publicação: 04/11/2015). Registra-se que só cabe ao 

Judiciário a análise quanto à legalidade do ato administrativo, cabendo ao 

Comando da Polícia Militar, através de processo administrativo, avaliar, 

selecionar e promover os policiais. Nesse sentido, entende o nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

JURÍDICO - POLICIAL MILITAR - EXONERAÇÃO - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA DEVIDAMENTE GARANTIDOS - PENALIDADE - AFRONTA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INDEPENDÊNCIA 

ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO IMPROVIDO. No controle jurisdicional do processo 

administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo 

da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, 

sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de 

aferir o grau de conveniência e oportunidade. Se no procedimento 

administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de 

exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O ato administrativo que se 

apresenta formalmente perfeito, que reúne as condições de validade e de 

eficácia, deve ser mantido. Consoante firme jurisprudência do STJ, as 

instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, 

razão pela qual somente há repercussão no processo administrativo, 

quando a instância penal manifesta-se pela inexistência material do fato ou 

pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos. (TJMT Ap 

11985/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

23/01/2017) MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - 

PROMOÇÃO - COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS - IDONEIDADE 

MORAL NÃO RECONHECIDA - NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO - 

CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - 

SANÇÕES DISCIPLINARES - ANÁLISE CONCRETA E VINCULADA - 

EXCESSO OU DESVIO DE PODER INFIRMADOS - VIOLAÇÃO A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA Não 

obstante encerre conceito jurídico indeterminado, a Lei nº 10.976/2010 

conceitua idoneidade moral, para fins de promoção, como o “conjunto de 

qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade 

e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas 

funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade 

perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados”. Não há 

como divisar excesso ou desvio de poder na análise da Comissão de 

Promoção de Praças, ao não avaliar positivamente o conceito moral, para 

os efeitos de ascensão funcional, do militar que ostenta inúmeras sanções 

disciplinares. (TJMT MS 50744/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, 

e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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: 8012844-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º 8012844-20.2015.8.11.0006 Reclamante: FRANCISCO 

LEONARDO CERÁVOLO NETO Reclamado: MUNICÍPIO DE CÁCERES 

Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). FRANCISCO LEONARDO CERÁVOLO 

NETO interpôs ação contra o Município de Cáceres, almeja a anulação de 

ato administrativo que determinou sua remoção ex officio. A tutela de 

urgência foi indeferida. Citada, a parte reclamada apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. In casu, a parte reclamante afirma que ingressou 

no ano de 1985, ocupando o cargo segundo a Lei Complementar n 

048/2001 - Plano de Cargos e Carreiras dos Professionais da Prefeitura 

Municipal de Cáceres MT), Profissional Técnico do Desenvolvimento da 

Saúde Municipal, perfil Médico Dermatologista, lotado no Ambulatório 

Dermatológico, Sanitária e Tropical, Unidade de saúde vinculada à 

Secretaria Municipal de Saúde. Extrai-se, ainda, a informação defesa da 

Administração Pública que o deslocamento do Requerente para exercer 

suas atividades em outra unidade de saúde municipal decorreu de graves 

e sérias queixas relatadas pela Instituição “Bom Samaritano”, local onde 

funciona Ambulatório Dermatológico, Sanitário e Tropical (documentos em 

anexo), que desencadearam além da remoção de ofício do Requerente 

para o PAM, pedido de abertura do Secretario Municipal de Saúde 

Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Requerente, em 

trâmite. Com isso, nota-se que a parte reclamante não comprovou fazer 

jus ao direito pleiteado, uma vez que não instruiu os autos com os 

documentos necessários para a devida análise, como por exemplo, 

documento comprovando a existência de vaga na Unidade para qual 

pretende ser removido, e cópia do processo administrativo referente ao 

pedido de remoção a pedido a fim de proporcionar a este juízo a analise do 

suposto abuso ou ilegalidade da Administração Pública. Portanto, não 

cumpriu com o ônus de prova do fato constitutivo do direito, como dispõe 
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no artigo 373, I, do CPC/2015. Sucede que a competência discricionária 

titularizada pelo Estado não esta imune ao controle judicial, cuja atuação, 

neste caso, limita-se basicamente a tutela da legalidade do ato praticado e 

da lisura no agir administrativo. Tal peculiaridade não passou 

despercebida pelo Ministro Eros Grau no julgamento do citado RE 

587260-AgR, ocasião em que transcreveu decisão proferida pela Ministra 

Ellen Gracie no MS 26.070, cujo teor passa a reproduzir parcialmente a 

seguir: “não cabe ao Poder Judiciário estabelecer a lotação de candidatos 

aprovados em concurso público. Esse é um Juízo que só cabe à 

Administração, que sabe das reais necessidades do serviço público. 

Cumpre, sim, ao Poder Judiciário intervir quando há perseguições, 

preterições ou abusos por parte da Administração, hipóteses que não 

vislumbro presentes neste caso (...)”.(STF AI 643344 AgR, Relator(a): Min. 

JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-204 

DIVULG 21-10-2011 PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-03 PP-00398). 

A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM CIDADE DO 

INTERIOR, CONFORME EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO, A 

PEDIDO, PARA A CAPITAL DO ESTADO. FUNDAMENTOS. PRESERVAÇÃO 

DA UNIDADE FAMILIAR. INTEGRIDADE DA SAÚDE. NECESSIDADE DO 

SERVIÇO PÚBLICO. DEFERIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REFORMA 

NA VIA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DOS ENUNCIADOS 

279, 288 E 636 DA SÚMULA/STF. Segundo a jurisprudência desta Corte, o 

artigo 226 da Lei Maior, por si só, não garante ao agente público o direito 

de exercer sua função no local de domicílio da sua família, quando 

prevista, no regulamento do concurso público, a possibilidade de lotação 

inicial em regiões diversas. Todavia, o ato administrativo de indeferimento 

da remoção pleiteada, mesmo quando praticado no exercício de 

competência discricionária, sujeita-se ao controle judicial de lisura e 

legalidade. Não se mostra viável a reforma de acórdão que, fundamentado 

na teleologia do art. 36 da Lei 8.112/90, aponta circunstâncias fáticas 

relevantes para o deferimento da remoção e desconsideradas pelo 

administrador competente, tais como a ocorrência de danos concretos à 

saúde dos membros da família e a real necessidade do serviço, nos 

termos de manifestação escrita da própria Administração. Aplicam-se os 

óbices dos enunciados 279, 288 e 636 da Súmula/STF. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (STF AI 643344 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2011, DJe-204 DIVULG 

21-10-2011 PUBLIC 24-10-2011 EMENT VOL-02613-03 PP-00398) 

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL - REMOÇÃO A PEDIDO – INDEFERIMENTO – ATO 

ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – DECISUM MOTIVADO – 

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DE VAGA NA UNIDADE PLEITEADA – ILEGALIDADE NÃO 

CONSTATADA – DESPROVIMENTO. A remoção a pedido está adstrita ao 

juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração 

Pública, com base na supremacia do interesse público. A decisão 

administrativa que expõe as razões do indeferimento do pedido, formulado 

por servidor público, não configura ilegalidade. Não havendo comprovação 

da existência de vaga na Unidade para qual o servidor pretende ser 

removido, o indeferimento da pretensão é medida impositiva. Ao Judiciário, 

no controle dos atos administrativos, cabe tão somente a análise da sua 

legalidade, pois não lhe cabe adentrar a análise do seu mérito. (TJMT Ap 

118338/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 12/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Além do mais, a legislação 

prevê que não será dado aos servidores em estágio probatório o direito à 

remoção a pedido. Com base nesse dispositivo, o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso já se posicionou: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – 

TUTELA ANTECIPADA – DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL – REMOÇÃO POR 

REQUERIMENTO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO PELA LEI 

COMPLEMENTAR 407/2010 – DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 157 e 

159 da Lei Complementar n. 497/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do 

Estado de Mato Grosso) o servidor da polícia civil em estágio probatório, 

só poderá ser removido de ofício. (AI 38021/2015, DRA. VANDYMARA G. 

R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) Logo, a mingua de prova capaz de 

comprovar o alegado pela parte reclamante, não há necessidade de 

diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme Informativo nº 0450 - 

Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, vejamos: “(...) Ao 

julgador não é possível suprir a deficiência probatória da parte, violando, 

assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida surgida com a 

prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos obscuros de modo 

a formar adequadamente a sua convicção. Precedentes citados: AgRg no 

REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 

222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 7/10/2010”. Ademais, em se tratando de ato 

discricionário da Administração, é defeso ao Poder Judiciário adentrar em 

seu mérito, em razão do princípio da separação e independência dos 

poderes, cabendo apenas verificar se o Poder Público agiu com 

observância da lei, e se de forma razoável e proporcional. Diante do 

exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial, e, 

de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 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: 1005411-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILLYANNE CAVALCANTE ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1005411-16.2017.8.11.0006 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 LILLYANNE CAVALCANTIROCHA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que Requerida inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

172,48 (cento e setenta e dois Reais e quarenta e oito centavos). No 

entanto, desconhece o débito em questão, 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 
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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
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. 1006637-56.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSIANE RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que Requerida inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 

768,07 (setecentos e sessenta e oito Reais e sete centavos). No entanto, 

desconhece o débito em questão, 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$ 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 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; 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: 1005264-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA REGINA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005264-87.2017.8.11.0006 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 PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por 

VALERIA REGINA DE ASSUNCAO em desfavor de BANCO BRADESCO 

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$ 252,50 (duzentos e cinquenta e dois reais e 

cinquenta centavos), suposto contrato sob o nº 4271671682012CT, com 

inclusão e disponibilização no SCPC em 23/05/2016. Aduz que não deve o 

suposto valor, que não possui nenhum débito com a Reclamada, 
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desconhecendo o suposto débito que ensejou a negativação, e que outras 

negativações em seu nome também são indevidas e ilegítimas, e poderão 

ser objeto de outras demais judicial em caso de não regularização 

amigável. Sustenta que não recebeu qualquer tipo de cobrança a respeito 

do suposto débito, nem tão pouco foi notificado previamente, quanto à 

inclusão de seus dados nos cadastros restritivos. Ao final requer a 

exclusão da cobrança, a declaração de inexistência de débito e a 

condenação em danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado pugnou pelo indeferimento da petição inicial em razão da 

ausência de extrato oficial do SPC e Serasa, bem como o comprovante de 

residência em seu nome, o qual rejeito, uma vez que o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pela mesma, e ainda que o 

comprovante de endereço juntado pela parte autora está em nome de sua 

genitora, conforme se infere dos documentos pessoais acostados com a 

inicial, sendo suficiente a comprovar o endereço da autora. Não havendo 

mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. 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 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que 

pese as razões expostas pela parte autora, é certo que possui outras 

negativações preexistentes e não ficou comprovado nos autos que todas 

estão sendo discutidas judicialmente. Em relação à ausência de prévia 

notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor 

de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente 

declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente 

a dívida em litígio. Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora 

do cadastro dos devedores no que diz respeito aos débitos aqui 

discutidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006487-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOERLANDIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006487-75.2017.8.11.0006 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOERLANDIA FERREIRA 

DA SILVA em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, alegando a autora que não realizou compras, não adquiriu 
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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$ 3.337,67 (três mil reais e trezentos e trinta e sete reais e 

sessenta e sete centavos), em 14/11/2016 gerado em tese sob o número 

de contrato 30328313, 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 

preliminar de carência da ação arguida pela parte requerida se confunde 

com o mérito e com ele será analisado. 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. A Requerida argumenta que a 

anotação negativa realizada pela parte ré é legitima, vez que o autor se 

desincumbiu de prover o adimplemento do contrato firmado. Sustenta 

ainda que adquiriu onerosamente do Banco do Brasil S.A. mediante 

contrato de cessão de direitos, crédito de diversos devedores daquela 

instituição financeira e passou a ser credora dessas operações, e uma 

vez comprovada a origem da relação jurídica a qual embasou a 

transferência do débito, bem como a transferência da titularidade da 

cobrança, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Em que 

pese os argumentos da requerida acerca da legitimidade da cobrança, 

entendo razão não lhe assiste, posto que apesar da requerida trazer aos 

autos Instrumento de Cessão de Direitos Creditórios firmado com o Banco 

do Brasil, não há nos autos provas da origem do suposto débito da parte 

autora ou de que tal débito faria parte das operações cedidas à requerida. 

Sendo assim, não estando comprovada que o autor efetuou a alegada 

contratação originária nem a existência da cessão de crédito, não há que 

se falar em legalidade da cobrança e da negativação. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o devido 

cuidado na gestão 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. 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. 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: 8010840-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

FABIO FERREIRA LANDIM (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 nº 8010840-73.2016.8.11.0006 Reclamante: FABIO FERREIRA 

LANDIM Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

exame do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que a Reclamada 

inscreveu seus dados inscritos indevidamente no cadastro de proteção ao 

crédito por débito já quitado no valor de R$ 294,11 (duzentos e noventa e 

quatro reais e onze centavos), referente a fatura com vencimento em 

16/03/2016 da unidade consumidora nº 6/1269630-8 de sua titularidade. 

Alega, a parte autora, que a fatura estaria quitada desde 20/04/2016, 

sendo que a inscrição se dera em 30/04/2016. A Reclamada alega, em sua 

peça de defesa, que houve erro no preenchimento do código de barras de 

fatura, e, sendo assim, não recebera o pagamento da fatura com 

vencimento em 16/03/2016. Desta forma, a Reclamada alega não ter 

recebido o valor pago, constando, portanto, o valor inadimplido, dando 

margem para a inscrição no cadastro de inadimplentes de forma devida. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e as provas nele 

produzidas, verifica-se que a Reclamada não trouxe nenhum documento 

que comprove que não houve o devido pagamento ou que houve efetivo 

erro quando do processamento do pagamento, razão pela qual reconheço 

que houve o devido pagamento da fatura do caso em comento pelo 

Reclamante. Sendo assim, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito devidamente adimplido, nos 

termos do art. 14, § 1º, I do CDC, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

Inserção indevida do nome da autora em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida e 

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 
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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: 1006636-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006636-71.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIACOM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por ROGÉRIO SANTANA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços do Requerido, no entanto, foi negativado pelo mesmo em 

13.07.2013 referente a um débito no valor de R$ 47,34 (quarenta e sete 

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. 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 

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: 1005384-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JUCENILDO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 1005384-33.2017.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JUCENILDO 

DE ARRUDA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando 

que não contratou os serviços do Requerido, no entanto, foi negativado 

pelo mesmo em 05.04.2016 referente a um débito no valor de R$ 131,28 

(cento e trinta e um Reais e vinte 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. 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 

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: 1007465-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007465-52.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por MAURO 

LEMES DA SILVA JUNIOR em desfavor de JOSILENE TORRES CARNEIRO, 

relatando o autor que em 20/01/14 foi procurado pela requerida em seu 

escritório de advocacia, e no intuito de ajudar rapidamente a cliente, fez a 

consulta e realizou o acompanhamento do Processo nº 

970-14.2014.811.000-código 163701 que tramita na 1ª Vara Cível na 

comarca de Cáceres-MT, desde a propositura da Ação de Alimentos, sem 

antes celebrar contrato de prestação de honorários advocatícios, na 

certeza da honradez da sua cliente, contudo foi surpreendido. Afirma que 

foram prestados dois serviços a requerida, uma consulta (Tabela I, 

Consultas e Pareceres, Item 1) e a proposição de Ação de Alimentos 

(Tabela XI, Advocacia no Juízo de Família e Sucessões, Item 18- Alimentos 

e outros incidentes ou pedidos referentes a alimentos (majoração, 

redução, exoneração)), entretanto após obter êxito na causa, a requerida 

não mais atendeu os telefonemas do Advogado, sempre se esquivando de 

sua obrigação de pagar o serviço que lhe foi prestado. Aduz que cumpriu 

fielmente com suas obrigações, prestou consultoria, esclareceu, instruiu, 

apresentou petição e acompanhou a requerida junto a audiência no Fórum 

de Cáceres/MT, e que apesar de não ter contrato escrito, haja vista a 

necessidade da prestação do serviço com agilidade e eficiência, é 

costumeiro o uso da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB Mato 

Grosso para a fixação do honorário mínimo exigido. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte reclamada foi citada e compareceu à 

audiência de conciliação, porém, não apresentou contestação, 

tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, 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 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 parte autora juntou aos autos a petição judicial, 

documentos pessoais da requerida, procuração e declaração de 

hipossuficiência assinados pela requerida, bem como Ata de Audiência 

nos autos 970-14.2014.811.0006 (Cód. 163701), que comprovam que 

atuou em favor da Requerida, ao passo que esta não comprovou o 

pagamento do débito ou que os tenha contestado. 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$ 2.773,15 (dois mil, setecentos e setenta 

e três reais e quinze centavos) acrescido de juros e correção monetária 

da data do vencimento da obrigação, que no caso é o da celebração do 

contrato verbal (20/01/14). 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. 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 
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requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006580-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006580-38.2017.8.11.0006 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 PAULO DA SILVA CAMPOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que ao tentar realizar compras na modalidade 

crediário, constatou que o Requerido havia incluído seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 17.03.2014 por um débito no valor de R$ 93,10 

(noventa e três Reais e dez 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 a preliminar de 

prescrição, pois na consulta realizada pela autora em 30.09.2017 o nome 

da autora ainda estava inscrito no cadastro restritivo de crédito pelo 

Requerido, persistindo eventual dano. Não se aplica ao caso a Súmula 385 

do STJ, pois, as demais 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. 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 

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: 1006581-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006581-23.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO RECLAMATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que ao tentar realizar compras na modalidade 

crediário, constatou que o Requerido havia incluído seu nome no cadastro 

restritivo de crédito em 15.02.2014 por um débito no valor de R$ 166,98 

(cento e sessenta e seis Reais e noventa 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. 

REJEITO a preliminar de prescrição, pois na consulta realizada pela autora 

em 30.09.2017 o nome da autora ainda estava inscrito no cadastro 

restritivo de crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. Não se 

aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, pois, as demais 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. 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 
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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: 1007548-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MARCOS FERREIRA DE FRANCA (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: 1007548-68.2017.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCOS 

FERREIRA DE FRANÇA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, alegando que o 

Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 3.246,05 (três mil e duzentos e quarenta e seis Reais e 

cinco centavos), contrato 73126331. Entretanto, desconhece o referido 

débito, razão pela qual o apontamento é indevido. 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 Especial por 

necessidade de perícia, pois, o Requerido sequer apontou quais seriam os 

documentos a serem periciados. 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 existência da relação jurídica e 

consequente restrição. O Requerido alega que o débito é oriundo de 

cessão de crédito cedido pela Caixa Econômica, todavia, não trouxe aos 

autos prova de que o autor contratou o serviço do Banco cedente que 

ocasionou a anotação. Temos que a conduta do Reclamado, 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 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. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

aos Reclamados, que poderiam ter solucionado a lide administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR A 

INEXISTENCIA DO DÉBITO e 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, 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 
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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: 1006364-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIRAINE FERNANDA 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. 1006364-77.2017.8.11.0006 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 LOIRAINE FERNANDA DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao ser submetido à 

análise de CPF para compras em crediário, descobriu que a Requerida 

havia inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no 

valor de R$ 120,51 (cento e vinte Reais e cinquenta e um 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. 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. 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: 1007356-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007356-38.2017.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 
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DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços do Requerido, 

no entanto, foi negativado pelo mesmo em 11.02.2017 e 19.01.2017 

referente a um débito no valor de R$ 312,95 (trezentos e doze Reais e 

noventa e cinco centavos) e R$ 140,93 (cento e quarenta Reais e noventa 

e três centavos), respectivamente. 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. 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 

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: 1006326-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JOANA PARAVA VARSSAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006326-65.2017.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JOANA PARAVA VARSSAN em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços do Requerido, 

no entanto, foi negativado pelo mesmo referente a um débito no valor de 

R$ 65,95 (sessenta e cinco Reais e noventa 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 o comprovante de residência está em nome da 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. 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 
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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 

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: 1003332-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003332-64.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

AILSON GOMES DOS SANTOS em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, 

alegando que é proprietário de um imóvel situado na Rua A, Quadra A, 

Lote 19, DNER, no entanto, o Município enviou seu nome para protesto por 

débito de IPTU do imóvel situado à Rua Alexandre Nieczay, n. 0, Quadra A, 

lote 17, Bairro Aquarius, cujo imóvel jamais lhe pertenceu. 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 assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da 

Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito 

publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes 

a terceiros, independente de culpa. O Requerido não comprovou que o 

autor já tenha sido proprietário do imóvel em discussão. Extrai-se dos 

autos que a inscrição foi indevida por equívoco da administração, ao 

passo que o débito de IPTU atribuído à parte autora referia-se a um imóvel 

que nunca lhe pertenceu. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com a inscrição indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, 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) DEFERIR a liminar pleiteada, determinando que o 

Requerido retire o protesto em comento no prazo de 05 dias sob pena de 

multa diária no valor de R$200,00 (duzentos Reais) limitados ao valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil Reais); b) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; c) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUCIANO PIRES BATISTA (AUTOR(A))

MARIA SONIA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002700-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PROTESTO INDEVIDO C/C DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANO PIRES BATISTA em desfavor 

do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que é proprietário de um imóvel 

situado na Rua Granada, Bairro Jardim Imperial, Quadra 12, Lote 12. 

Ocorre que o autor foi à Prefeitura para pegar o IPTU, quando foi 

informado que o seu imóvel estava no nome de outro contribuinte e em seu 

nome estava o imóvel Quadra 12, lote 11. Ainda, descobriu que havia sido 

levado à protesto por débito do imóvel lote 11, em 27.11.2016. 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 assiste à parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da 

Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito 
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publico é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus agentes 

a terceiros, independente de culpa. Em sua contestação, o Requerido 

atribui o lançamento ao autor, pois, este não teria comunicado a venda do 

imóvel. Entretanto, não comprovou que o autor já tenha sido proprietário do 

imóvel em discussão. Extrai-se dos autos que a inscrição foi indevida por 

equívoco da administração, ao passo que o débito de IPTU atribuído à 

parte autora referia-se a um imóvel que nunca lhe pertenceu. O autor não 

pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 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 DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; CONDENAR a primeira reclamada a pagar à parte reclamante, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

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: 8012111-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012111-20.2016.8.11.0006 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 COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por MARIA VERONICA DE 

SOUZA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando a 

autora que na tentativa de realizar compras em um determinado 

estabelecimento comercial, fora submetida a processo de aprovação de 

cadastro, e, após análise, fora informada que existia uma restrição 

promovida pela Requerida, no valor de R$ 171,68 (cento e setenta e um 

reais e sessenta e oito centavos), inserido em 02/04/2014, referente ao 

contrato nº 539981000054, e diante disso o cadastro não poderia ser 

aprovado, e sua compra teria que ser cancelada. Aduz que desconhece o 

valor, e que não possui nenhum débito com a Reclamada, e ao final requer 

a declaração de inexistência de débito e a condenação em danos morais. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Deste modo, 

REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Reclamado. 

Não havendo mais preliminares, passo à análise do mérito. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor tenha 

contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 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. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 
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tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Entretanto, deve ser levado em consideração que a autora 

possui gravame posterior àquele objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que todos os gravames estão 

sendo discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser 

minorado. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR a antecipação de tutela concedida; 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$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004585-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANDER ALMEIDA GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1004585-87.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL promovida por IVAN PEREIRA 

em face de ERICK SANDER ALMEIDA GOMES, em que a parte exequente 

afirma que foi vítima de acidente de trânsito em que o executado vinha em 

sentido oposto e ao desviar do buraco acabou por ocasionar o referido 

acidente. Aduz que em audiência no Centro de Conciliação e Mediação 

desta Comarca em 07/07/2016, ambas as partes compareceram e 

firmaram acordo em que o aqui executado se comprometeu a pagar o 

exequente pelos danos materiais provocados em seu veículo em razão do 

acidente, no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) 

dividido em quinze parcelas iguais e consecutivas de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais), entretanto o executado não cumpriu com a obrigação 

assumida. Ao final requer seja o executado condenado a efetuar o 

pagamento da quantia cobrada, que atualizada até o momento da 

propositura da execução resultava no valor de R$ 4.266,39 (quatro mil, 

duzentos e sessenta e seis reais e trinta 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 nenhuma 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. 

Nota-se que a reclamada compareceu à sessão de conciliação, mas 

deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, 

o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. A pretensão do autor se mostra 

amparada documentalmente, consoante se infere na inicial, e analisando 

detidamente os autos, resta incontroverso que as partes firmaram acordo 

em audiência realizada no CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres/MT, onde restou firmado 

que o executado efetuaria o pagamento pelo conserto do veículo do autor, 

no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) dividido 

em quinze parcelas iguais e consecutivas de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), e não há nos autos comprovação de que o pagamento 

tenha sido realizado, e, sendo assim, outro caminho não há a não ser 

julgar procedente a pretensão do requerente. Ante o exposto, julgo 

procedente a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

condeno o reclamado a pagar à parte autora a importância de R$ 3.750,00 

(três mil e setecentos e cinquenta reais), devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar do vencimento da obrigação, e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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). 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: 1005852-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DE JESUS MAXIMO (REQUERENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

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 nº 1005852-94.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 
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e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DE ATO ILÍCITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ROSENI DE JESUS MAXIMO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a parte autora alega 

que no dia 19/09/2017, foi surpreendida pelos prepostos da reclamada 

que procederam à interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua 

residência (UC 6/435973-3), e mesmo informando aos funcionários que 

estava adimplente uma vez, não havendo fatura em aberto que pudesse 

justificar o corte, já que muito embora a última fatura estivesse vencida em 

31/08/2017, não seria capaz de ensejar o corte, na medida em que sequer 

havia recebido o reaviso de vencimento, já que a fatura se encontrava 

com menos de trinta dias de atraso, no entanto, o corte foi efetivado. 

Afirma que na mesma data dirigiu-se à agência da requerida onde foi 

informada que não havia corte programado para sua unidade 

consumidora, e que a situação seria resolvida dentro de vinte e quatro 

horas através da religação, o que não ocorreu, razão pela qual em 

20/09/2017 solicitou novamente a religação por telefone, que também não 

foi realizada. Aduz que em 21/09/2017 por precaução efetuou o 

pagamento da fatura do mês de agosto 2017, e solicitou por telefone a 

religação da energia, que após vinte e quatro horas não foi efetivada, 

então em 23/09/2017 requereu mais uma vez a religação da energia, desta 

vez com auxílio de terceiros via Agência Virtual pelo sítio da reclamada, 

porém, mais uma vez anoiteceu e a reclamante permaneceu sem 

fornecimento de energia elétrica. Ao final requer concessão de 

antecipação de tutela para determinar que a requerida efetue a religação 

da energia elétrica, e no mérito, a confirmação da antecipação de tutela 

concedida e a condenação em danos morais. Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Deve-se 

anotar que a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do 

Código de Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas 

normas. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados aos autos. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o 

consumidor, somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE 

PROVAR A RÉ QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a 

CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO 

CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar 

os fatos extintivos de sua responsabilidade, criando, ao certo, em seu 

desfavor a responsabilidade extracontratual, o que não fez. Em sua peça 

defensiva, a requerida sustenta que a parte autora quedou-se 

inadimplente para com o pagamento tempestivo da fatura do mês de 

agosto de 2017, no valor de R$ 147,45 (cento e quarente e sete reais e 

quarente e cinco centavos), a qual foi adimplida tão somente no dia 

21/09/2017, dois dias após o dia do corte de sua energia, não havendo 

qualquer ação lesiva da requerida. Conforme provas trazidas aos autos, é 

inconteste que houve corte do fornecimento de energia no dia 19/09/17, 

em razão do inadimplemento da fatura do mês de agosto/17, com 

vencimento em 31/08/17 e que somente foi paga dia 21/09/17, dois dias 

após o corte. Entretanto, resta evidente que mesmo em atraso, a 

suspensão do fornecimento de energia ocorreu com menos de trinta dias 

do vencimento da fatura, e não há nos autos prova de reaviso de 

vencimento, o que fere as disposições da Resolução Normativa nº 414 da 

ANEEL, em seu art. 172, I, §3º e art. 172, I, alínea b, in verbis: “Art. 172. A 

suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 

173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do 

serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 3o Para as 

unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa 

Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data 

de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. Art. 173. 

Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, 

prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as 

seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica e com 

entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na 

fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, 

de 03.04.2012) (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.” Em 

que pese as alegações da requerida, entendo que a suspensão do 

fornecimento de energia somente poderia ocorrer após trinta dias do 

vencimento da conta, e somente mediante reaviso de vencimento com 

antecedência mínima de quinze dias da data da suspensão, o que não 

ficou comprovado nos autos. Desse modo, resta evidente falha na 

prestação de serviço da requerida, que não agiu com cautela com a 

manipulação do sistema de fornecimento/corte de energia em total 

desacordo com as disposições da Resolução nº 414 ANEEL, gerando 

inúmeros prejuízos ao autor, que teve o fornecimento de energia 

suspenso indevidamente, e mesmo após o pagamento da fatura e 

diversos pedidos de religamento do serviço, não obteve êxito em ter o 

fornecimento de energia restabelecido. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 

disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva 

para estes casos: “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. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, 

basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). 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. No 

caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis 

que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever de a ré indenizar 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. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, e o 

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

Código de Processo Civil para o fim de CONDENAR 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; Confirmo a antecipação de tutela 

concedida. Havendo o pagamento espontâneo, deve-se proceder ao 

imediato levantamento dos valores. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 
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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: 1006366-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON FATIMO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006366-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JONILSON FATIMO DE 

SOUZA RODRIGUES 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 nos valores de R$ 

197,12 (cento e noventa e sete reais, e doze centavos) em tese conforme 

gerado contrato de número EC00253338107, lançado em 19/07/2014, e no 

valor de R$ 78,76 (setenta e oito reais, e setenta e seis centavos) em tese 

conforme gerado número de contrato FI00253338107, lançado em 

13/07/2014, 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, a qual rejeito, posto que 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 à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, porquanto não trouxe aos autos provas suficientes a comprovar a 

contratação dos serviços pela parte autora. 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. 

Entretanto, não há que se falar em indenização por danos morais diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” É certo que a parte autora possui outras negativações, 

inclusive preexistentes à realizada pelo Requerido (inscrições realizadas 

pela Garbo’s Center e pela A Tapajós), conforme denota-se do extrato 

abaixo, cuja negativações o autor não demonstrou serem indevidas: -------

------------------------------------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO 

DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------

------------------------------------ NOME: JONILSON FATIMO DE SOUZA 

RODRIGUES DATA NASCIMENTO: 15/07/1980 CPF: 002.533.381-07 --------

----------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* 

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------

---------------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----

-------------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES 

------------------------------------------- * CREDOR: GARBBO S CENTER 

ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 13/07/2013 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: DPL VALOR: 99,00 DATA INCLUSAO: 

29/09/2013 * CREDOR: A TAPAJOS (CACERES) ENT.ORIGEM: CDL - 

MIRASSOL D'OESTE / MT DATA VENCIMENTO: 10/07/2013 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: ************** VALOR: 75,00 DATA 

INCLUSAO: 24/09/2013 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: J. ANDRIEL 

LIMA SILVEIRA ME TELEFONE: 65 3223-0613 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/03/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0000000000001694 VALOR: 191,20 DATA 

INCLUSAO: 04/03/2016 * CREDOR: J. ANDRIEL LIMA SILVEIRA ME 

TELEFONE: 65 3223-0613 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 29/11/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0000000000001045 VALOR: 1.680,80 DATA 

INCLUSAO: 04/03/2016 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 

0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

07/06/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO/FATURA: 

002533381000007 VALOR: 197,12 DATA INCLUSAO: 11/08/2014 * 

CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 02/06/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO/FATURA: 002533381000007 VALOR: 549,33 DATA 

INCLUSAO: 05/08/2014 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------ ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------

----------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - MIRASSOL D'OESTE / MT 

ENDEREÇO: RUA GERMANO GREVE, 169 BAIRRO: CENTRO CIDADE: 

MIRASSOL D'OESTE / MT * ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT ENDEREÇO: 

PRACA DUQUE DE CAXIAS, 144 BAIRRO: NT CIDADE: CACERES / MT ------
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------------------------------------- RESULTADO ------------------------------------

------- >Consta(m) um total de 6 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.937.439.261-1 04/07/2018 19:20:36-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001100-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALAN LUCAS VICENSOTO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1001100-79.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR ajuizada por ALAN LUCAS VICENSOTO MOREIRA em face de 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN 

alegando que estava realizando procedimento de renovação da sua 

carteira de habilitação e realizou o exame toxicológico, cujo vencimento 

ocorreria em 24.12.2016. Para finalizar o processo era necessário apenas 

realizar o exame oftalmológico, cujo vencimento também era 24.12.2016. 

Assim, no dia 22.12.2016, o autor foi ao oftalmologista designado, 

Odenilson José da Silva, sendo informado que este não atenderia entre os 

dias 22 – 30.12.2016. Por esta razão, o autor foi ao DETRAN para que 

fosse emitida uma nova guia de exame para que outro médico credenciado 

pudesse atendê-lo, no entanto, a nova guia foi expedida para o dia 

26.12.2016, prazo superior ao do vencimento do exame toxicológico, logo, 

foi informado pelo Requerido que deveria fazer outro exame toxicológico, 

arcando com seu custo no montante de R$ 200,00 (duzentos Reais). 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O 

DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, possuindo 

forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, cuja 

responsabilidade é objetiva, nos termos do dispõe o art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: § 6º As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa.” O Requerido argumenta em 

sua contestação que a culpa pelos fatos alegados é do autor que deixou 

para o ultimo dia a realização do exame oftalmológico. Contudo, 

depreende-se da análise dos fatos e documentos anexados à inicial que o 

autor cumpriu os prazos pré-estabelecidos pela Administração. Incumbia à 

Administração ter em seu quadro médicos credenciados atendendo 

durante os dias úteis. O autor não tem culpa alguma se o médico 

designado para realizar seu exame resolveu antecipar o feriado natalino 

em comum acordo com a Administração que não o comunicou, tampouco 

providenciou a substituição do médico previamente. Ao deixar de fazê-lo, 

evidente que houve falha em sua prestação de serviço, cuja poderia gerar 

prejuízos de ordem financeira ao autor. Assim, a Reclamante faz jus a uma 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma situação vexatória, inegavelmente experimentando 

sensações que não podem ser consideradas mero aborrecimento 

corriqueiro. Comprovada a existência do dano e do nexo causal e ausente 

excludente capaz de afastar a responsabilidade civil, identificados os 

elementos necessários á configuração do dever de indenizar, restando 

apenas fixar o quantum. Nesta senda, 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). Dessa forma, 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 prática ilícita. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) CONFIRMAR 

a liminar deferida; b) CONDENAR o requerido a pagar para a parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três 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; Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SIDNEY REZENDE GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005085-56.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por SIDNEY REZENDE 

GARCIA em desfavor do MUNICIPIO DE CÁCERES, alegando que era 

proprietário de um imóvel residencial localizado situado nesta Cidade de 

Cáceres – MT, à Avenida Dormevil Malhado da Costa e Faria, denominado 

Lote11, Quadra 28, Bairro Jardim São Luiz, com área de 450,00m², 

devidamente Registrada sob nº. R.1.M., todavia, o referido imóvel na data 

30.330, Livro nº. 2-V-5, fls. 06, de 24.11.2004 de 28 de janeiro de 2008, 

foi vendido ao Sr. Antônio Bonifácio Caethano que registrou o imóvel em 

seu nome, bem como averbou junto a Prefeitura Municipal a referida 

transferência, formalizando a venda do imóvel, porém, mesmo após todos 

os trâmites legais a requerida de forma negligente e imprudente continuou 

a gerar os tributos de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, em nome 

do reclamante. Aduz que nos anos seguintes quando recebia as 

notificações dos débitos referentes ao IPTU do referido imóvel, se dirigia 

até a Prefeitura Municipal e informava verbalmente o equívoco ocorrido 

para fins de realização da baixa do indébito, ainda assim, as cobranças 

persistiram, até que teve seu nome negativado junto ao Cartório de 

Protesto de Título desta urbe, e em contato com a requerida não obteve 
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êxito em solucionar o caso. Ao final requer o ressarcimento em dobro do 

valor cobrado, bem como a condenação em indenização pelos 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 

incompetência do Juizado Especial, pois é competente para julgá-la as 

causas de interesse da Fazenda Pública com valor até sessenta salários 

mínimos. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Nos termos do artigo 

37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas 

de direito público é objetiva, respondendo pelos danos causados por seus 

agentes a terceiros, independente de culpa. Em que pese as alegações do 

Requerido de que não houve a transferência do imóvel junto a Prefeitura 

após a sua venda para terceiros, o que levaria a presumir que o autor é 

sim devedor dos tributos, porque há sim fato gerador do tributo, entendo 

que razão não lhe assiste, posto que resta evidenciado que foi averbada 

a mudança de titularidade no cadastro imobiliário do município, tanto é 

assim, que a partir do ano de 2008 o lançamento de IPTU referente ao 

imóvel está em nome do adquirente, o sr. Antonio Bonifácio Caethano, 

conforme documentos trazidos aos autos, não podendo a requerida alegar 

desconhecimento acerca da transferência de titularidade do imóvel, não 

havendo justificativa para que o nome do requerido fosse protestado por 

débitos do imóvel. É inequívoco que mesmo lançando desde 2008 o IPTU 

em nome do terceiro que adquiriu o imóvel em questão, a parte autora teve 

seu nome protestado em razão do suposto débito referente ao imóvel que 

já não mais lhe pertencia. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tenho ainda 

que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se 

deparar com o protesto indevido e o caráter punitivo-pedagógico aplicado 

à Reclamada, é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que diz respeito aos danos materiais pretendidos pela 

autora, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que não houve 

pagamento no presente caso, e sim mera cobrança indevida, revela-se 

nítido a inexistência de direito do reclamante de ser restituído por valor 

igual ao dobro do que lhe foi cobrado, já que não há que se falar em 

restituição em dobro daquilo que foi cobrado, mas não pago, 

indevidamente. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR o Requerido 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. 

Confirmo a antecipação de tutela concedida. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012456-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCE ENGRACIA AZEVEDO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012456-20.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL promovida por Q. I. 

CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME em face de GLAUCE ENGRACIA 

AZEVEDO NOGUEIRA, em que a parte autora afirma que é credora da 

requerida pela importância de R$ 8.071,96 (oito mil e setenta e um reais e 

noventa e seis centavos), representados por 13 (treze) notas 

promissórias emitidas em favor da autora, títulos estes com valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) a primeira e as demais com valor de R$ 589,33 

(quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), com 

vencimento da primeira para o dia 12 de agosto de 2013 e as demais para 

todo dia 12 dos meses subsequentes sendo a última para o mês de agosto 

de 2014. Aduz que a dívida, atualizada até a presente data, importa no 

valor de R$ 10.804,82 (dez mil oitocentos e quatro reais e oitenta e dois 

centavos), e que apesar de a autora ter empregado esforços junto a 

requerida, a fim de receber seu crédito de forma amigável, a mesma não 

conseguiu, não lhe restando alternativa, senão, buscar por essa via, a 

tutela jurisdicional. 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 nenhuma 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. A pretensão do autor se mostra amparada documentalmente, 

consoante se infere na inicial, e analisando detidamente os autos, resta 

incontroverso que a autora é credora da requerida, conforme notas 

promissórias trazidas com a inicial. Em sua defesa, a requerida confessa 

que a dívida existe, apresentando apenas justificativas que não a isentam 

de cumprir com sua obrigação (dever de pagar), mormente porque não 

trouxe nenhum elemento de prova a fim de contrariar as alegações da 

inicial. Sendo assim, outro caminho não há a não ser julgar procedente a 

pretensão do requerente. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na peça inicial e, por consequência, condeno o reclamado a pagar 

à parte autora a importância total de R$ 8.071,96 (oito mil e setenta e um 

reais e noventa e seis centavos), devendo ser acrescido ainda, de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar do vencimento da obrigação, e o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o 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). 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012081-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA CLEUZA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012081-82.2016.8.11.0006 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 COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SAMUEL DE ALMEIDA em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 04.11.2013 por um 

débito no valor de R$ 181,49 (cento e oitenta e um Reais e quarenta 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. 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 

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, conforme extrato abaixo, razão pela qual o 

quantum indenizatório deve ser minorado: C O N S U L T A D E B A L C A 

O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: SAMUEL DE 

ALMEIDA DATA NASCIMENTO: 20/07/1971 CPF: 522.922.151-87 ------------

------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não 

constam registros na Entidade consultante. -------------------------------------

------ CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ---------------------------

---------------- REGISTRO(S) DE SERASA ----------------------------------------

--- * CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/06/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 01101569185000671992 VALOR: 747,62 DATA INCLUSAO: 

16/07/2017 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 03/09/2013 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 522922151000087 VALOR: 181,49 

DATA INCLUSAO: 04/11/201 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: 8010749-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010749-80.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Decido. Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA) ajuizada por HILDA MAGALHAES DE OLIVEIRA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, em que a 

parte autora alega que é portadora de Retocolite Ulcerativa (CID K51.9), 

necessitando de uso contínuo do medicamento Mesalazina 800 mg. (dois 

comprimidos, de doze em doze horas), não possuindo a Requerente, 

condições financeiras para arcar com referido custo. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de Hipossuficiência, receitas médicas, laudos médicos 

informando a necessidade do medicamento, solicitação de medicamento, e 

orçamentos. A liminar foi deferida determinando que as requeridas 

forneçam à requerente o medicamento Mesalazina 800 mg., conforme 

solicitação e aconselhamento médico, devendo arcar com todas as 

despesas, e caso não haja disponibilidade de médicos especialistas 

através do Sistema Único de Saúde, o procedimento deverá ser realizada 

em Unidade de Saúde particular, as expensas dos requeridos. Os 

requeridos apresentaram contestação que foram impugnadas pela parte 

autora. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras 

provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento 
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antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pretende o Requerente a condenação dos Requeridos na 

obrigação de fazer consistente em fornecer medicamento necessário ao 

seu tratamento que deve ser feito de forma contínua: Mesalazina 800 mg., 

(dois comprimidos, de doze em doze horas). Em análise dos autos 

depreende-se que a parte Requerente é portadora de Retocolite Ulcerativa 

(CID K51.9), sendo necessário para seu tratamento o uso do medicamento 

acima mencionado, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para adquiri-los. Ademais, 

conforme declaração da Secretaria Municipal de Saúde, o medicamento é 

contemplado pelo Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, tendo recebido o medicamento, entretanto a requerente não 

recebeu o medicamento em alguns meses devido o mesmo encontrar-se 

em falta no setor responsável pelo envio – CAF-Cuiabá., informando ainda 

que cabe ao Estado assumir a responsabilidade pelo fornecimento. 

Conforme manifestação da parte autora em Id. 5848968, o requerido 

Município de Cáceres forneceu o medicamento por apenas alguns meses, 

até Outubro de 2016, não havendo mais o fornecimento do medicamento, 

por falta do medicamento por falta no setor responsável, conforme 

declaração de Id. 5848973. É entendimento pacífico que os Entes 

Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a 

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os direitos sociais, a 

saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos 

o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos 

serviços necessários à sua proteção. O direito à saúde configura direito 

fundamental, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou 

municipal, sua atuação por meio de prestações positivas. A solidariedade 

dos entes públicos na garantia do direito à saúde é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se, de 

forma geral, de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional 

com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao 

cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à 

saúde e à dignidade. Não há falar, portanto, em ilegitimidade passiva dos 

entes públicos ou impossibilidade de condenação solidária. Sendo assim, 

compete àquele contra quem for ajuizada a demanda a sua concessão, 

esteja ou não o medicamento incluído em sua respectiva lista. O 

entendimento é de que comprovada a necessidade do fornecimento de 

medicamento, bem como a carência financeira da parte, deve ser julgado 

procedente o pedido. Neste sentido: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. 

REJEIÇÃO. - Não houve aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da 

Fazenda Pública, conforme alegado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. 

SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: DEPAKOTE ER 

(DIVALPROATO DE SÓDIO). DIREITO À SAÚDE. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL. PROVAS DA NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a 

solidariedade dos entes públicos na sua garantia é matéria já pacificada 

tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores. Trata-se de 

interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 

196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e 

à dignidade. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. - A medicação foi 

receitada com base em exame realizado na parte autora, sendo indicada 

para o seu caso específico, conforme atestado médico acostado, o que 

afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo a substituição. 

Ao depois, a afirmação do médico da parte autora não pode sucumbir 

diante de afirmação em abstrato de possibilidade de utilização de 

medicamento diverso. DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA OU 

INTERNACIONAL. USO EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. - Reconhecida a 

possibilidade de fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome 

comercial por outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou 

Internacional, que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não 

de maneira exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando 

indisponíveis os medicamentos genéricos. CUSTAS PROCESSUAIS E 

DESPESAS JUDICIAIS. - Reconhecimento da isenção das pessoas 

jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, 

mantida apenas a exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por 

força do julgamento da ADI 70038755864. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUMENTO DO 

VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios devidos ao 

FADEP aumentado para melhor adequação. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70067500165, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/11/2015) Friso, ainda, que os 

Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a 

obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo 

inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários. Destarte, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou sobejamente evidenciado que o Representado 

encontra-se acometido de doença que pode catalisar intensas/graves 

consequências à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida, para determinar 

que os Requeridos forneçam à parte autora o medicamento Mesalazina 

800 mg., (dois comprimidos, de doze em doze horas) de uso contínuo, 

conforme solicitação e aconselhamento médico, e assim prosseguir com 

seu tratamento de sua enfermidade. Por consequência, julgo extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a liminar deferida nos autos. 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 trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004667-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004667-21.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA ajuizada por PAULO SERGIO 

FERNANDES DE ALMEIDA em face de OI S/A, alegando a autora que 

contratou os serviços da requerida e vem enfrentando recorrentes 

transtornos em razão da prestação dos serviços em desconformidade 

com o que fora previamente contratado. Afirma que em 28/02/17 em 

contato com a requerida solicitou a instalação de um pacote de serviços 

que englobaria telefonia fixa ilimitada para qualquer DDD, internet banda 

larga, bem como TV à cabo, com 160 canais e ponto adicional, sendo que 

na ocasião o atendente informou que não tinha disponibilidade para 

internet, mas que os outros serviços estavam disponíveis pelo valor de R$ 

139,90 (cento e trinta e nove reais e noventa centavos). Aduz que 

questionou o atendente sobre o ponto adicional da TV à cabo, e o 

atendente ponderou que o adicional só estaria disponível caso o pacote 

fosse adquirido completo (telefone fixo, internet, TV a cabo), então mesmo 

com a internet indisponível, por uma limitação da requerida, o autor 

resolveu adquirir o pacote, e foi orientado pelo atendente que após a 

instalação do telefone fixo, poderia pedir o ponto adicional. O pedido de 

instalação foi feito pelo Protocolo nº 2017126732956, sob a Ordem de 

Serviço nº 46586603. Sustenta que em 01/03/17 o telefone fixo foi 

instalado, ficando pendente a instalação da TV a cabo, que ficou 

agendada para dia 02/03/17, e que no mesmo dia 01/03/17 solicitou o 

ponto adicional de TV a cabo, onde foi informado que havia tido erro no 

momento da venda, mas que o ponto adicional seria instalado 

gratuitamente. Narra que a TV a cabo não foi instalada, e que no dia 

09/03/17 entrou em contato com a requerida a fim de cancelar o serviço, 

mas foi oferecido pacote degustação de canais e que seria dado 
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prioridade para a instalação do serviço, razão pela qual desistiu do 

cancelamento, entretanto, o serviço não foi instalado, então em 14/03/17 

entrou novamente em contato com a requerida onde foi informado que 

havia ordem de serviço aberta, e no mesmo dia a atendente da requerida 

ligou solicitando confirmação de dados e informou que a TV a cabo não 

vinha com o ponto adicional, contrariando o informado pelos atendentes 

anteriores. Argumenta que passados quatro meses e o serviço de TV a 

cabo e internet não foram instalados, e que em junho constatou que foram 

emitidas duas faturas para o mês, e em contato com a requerida, após 

falar com diversos atendentes foi informado que a fatura no valor de R$ 

74,46 (setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), seria do “Oi 

Total”, referente ao período de 13 de abril a 13 de maio, todavia não 

estavam constando o valor referente à TV a cabo, pois não havia sido 

instalada e a fatura no valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 

centavos) era referente ao período de 18 de maio a 25 de maio, sendo 

este o valor proporcional ao novo plano básico de telefonia, e que como 

não constava a instalação da TV a cabo, o próprio sistema alterou o plano, 

mesmo sem o consentimento da autora, além de emitir duas faturas no 

mesmo mês e efetuar cobrança de períodos já cobrados em outras 

contas. Ao final requer a tutela antecipada para que retorne ao plano 

inicialmente contratado e quando abrir porta para instalação de internet 

que seja dado prioridade ao autor, bem como a reparação pelos danos 

morais sofridos. 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 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 os fatos extintivos de sua responsabilidade. A requerida 

contesta a ação argumentando que o plano contratado pela autora não 

disponibilizava serviço de banda larga, somente telefone fixo e TV, e que 

a instalação da TV foi cancelada após cinco tentativas inexitosas de 

contato com autora, quando então o plano foi migrado para o plano básico 

em 18/05/2017, por esse motivo foram geradas duas faturas para o mês 

05/2017, uma cobrava o período de 13/04/2017 a 13/05/2017 referente ao 

plano OI TOTAL e uma segunda fatura que cobrava oito dias de 

faturamento referente ao período 26/04/2017 a 25/05/2017, ambas 

cobradas corretamente. No caso em tela, é indiscutível a contratação dos 

serviços da requerida de telefonia fixa e TV por assinatura, e que a 

requerida incorreu em falha na prestação de serviço por não ter 

disponibilizado o serviço na forma contratada, pois não instalou a TV por 

assinatura, e que mesmo após diversas tentativas de solucionar o caso 

com o representante da requerida, não obteve êxito e continuou sem o 

serviço de TV por assinatura. Incontroverso ainda que a requerida mudou, 

à revelia do autor, o plano inicialmente contratado, causando prejuízos ao 

autor que havia escolhido o plano que mais adequava às suas 

necessidades, e mesmo sem seu consentimento teve o plano trocado por 

um inferior ao que havia contratado, o que demonstra um total desrespeito 

ao consumidor, além de inequívoca falha na prestação de serviço. 

Entretanto, no que diz respeito às supostas cobranças lançadas em 

duplicidade, entendo que razão não assiste à parte autora, posto que 

constam endereços diferentes nas faturas contestadas, denotando que 

se tratam de linhas distintas. De todo modo, pelas razões acima apostas 

resta evidente a falha na prestação de serviço a ensejar a 

responsabilização da requerida. 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 pela 

autora ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, atingindo seu íntimo, 

pois, contratou o serviço, aguardou a instalação que não ocorreu nos 

moldes contratados, mesmo após diversos contatos com a requerida, e 

por fim ainda teve o plano trocado sem sua anuência, gerando inúmeros 

transtornos ao autor. 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 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 à parte Autora 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) DETERMINAR que a 

requerida retorne ao plano inicialmente contratado pelo autor, e quando 

abrir porta para instalação de internet no endereço do autor, que lhe seja 

dado prioridade na instalação. 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: 8011591-02.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

ANDRE LOPES AUGUSTO (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011591-02.2012.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo BANCO BMG S.A em face de MARINA AVELINA 

DA SILVA. O Embargado requereu cumprimento do acordo entabulado 

entre as partes no PROCON, alegando que o Banco não havia cumprido o 

avençado. O Embargante opôs Embargos à Execução narrando que 

efetuou o pagamento nos termos avençados, juntado o comprovante do 

TED para a conta da autora no procedimento no PROCON. O Embargante 

juntou aos autos de Execução tais comprovantes, provando o pagamento, 

não havendo o que falar em inadimplência. Quanto ao pleito do Embargante 

de expedição de ordem de pagamento à Exequente, entendo que o Banco 

deve realizar o procedimento de Execução pela via adequada, razão pela 

qual INDEFIRO. No que tange ao pedido de condenação do reclamante por 

litigância de má-fé, percebo não presente qualquer conduta temerária ou 

incidente manifestamente infundada de parte do executado, razão pela 

qual deixo de deferí-lo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos 

interpostos e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. P. I. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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: 8013426-59.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILDOMAR GURGEL COQUEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo: 8013426-59.2011.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pela Executada BV FINANCEIRA S.A em face de 

NILDOMAR GURGEL COQUEIRO, alegando excesso na execução sobre o 

saldo remanescente. O Embargante depositou espontaneamente em 

20.09.2013 o valor que entendeu incontroverso, no montante de R$ 

6.444,71 (seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro Reais e setenta e 

um centavos). Ocorre que o Embargado propôs cumprimento de sentença 

do saldo remanescente no valor de R$ 3.220,97 (três mil e duzentos e 

vinte Reais e noventa e sete centavos). O Embargante, ao ser intimado 

para manifestar apresentou os Embargos aqui em análise manifestando 

pelo excesso de execução, pois, na data do efetivo depósito, o valor do 

débito atualizado era de R$ 7.042,73 (sete mil e quarenta e dois Reais e 

setenta e três centavos). Assim, considerando o valor depositado 

espontaneamente, a diferença é de R$ 597,73 (quinhentos e noventa e 

sete Reais e setenta e três centavos), que atualizado e com multa de 10% 

perfaz o total de R$ 1.395,07 (mil e trezentos e noventa e cinco Reais e 

sete centavos). Assiste razão à Embargante, pois, havendo pagamento do 

valor incontroverso, a multa prevista no artigo 475-J do anterior CPC, 

incidirá apenas sobre o valor remanescente, conforme entendimento 

jurisprudencial: “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. 

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR NOMINAL. APLICAÇÃO DA MULTA 475-J 

DO ANTIGO CPC. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. MULTA INCIDÊNCIA 

SOBRE O SALDO REMANESCENTE. Do cálculo da parcela Auxílio 

Cesta-Alimentação 1. Releva ponderar que as parcelas relativas às 

contribuições previdenciárias devem ser apuradas e descontadas apenas 

do valor nominal da condenação. Ao contrário do que alega a parte 

agravante, se mostra inadequada a aplicação do desconto da quantia 

relativa aos juros, uma vez que este se trata de corolário da mora 

praticada pela recorrente. 2. Autorizar a pretensão deduzida no presente 

feito, por vias alternativas, ocasionaria a aplicação de índices de juros de 

mora inferiores aquelas que deveriam ser aplicados e beneficiaria apenas 

a ré diante da ilegalidade praticada, razão pela qual descabida a incidência 

sobre o valor bruto. Da incidência da multa sobre o saldo remanescente 3. 

Verifica-se que a parte agravada foi intimada para o pagamento do valor 

da quantia devida, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 475-J 

do anterior Código de Processo Civil, cuja correspondência ocorre com o 

art. 523, §1º, da novel legislação processual. 4. Entretanto, a parte 

executada logrou depositar tão somente o valor incontroverso 

tempestivamente, não efetuando a garantia total do juízo, isto é, 

relativamente a toda quantia executada. 5. Portanto, a referida penalidade 

não deve incidir sobre o total da dívida e sim sobre o saldo remanescente, 

já que a devedora adimpliu parcialmente o débito mediante depósito judicial 

Negado provimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 

70074013343, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2017)”. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se Alvará do saldo 

remanescente ao Exequente, nos termos desta sentença (R$ 1.395,07 (mil 

e trezentos e noventa e cinco Reais e sete centavos), e para o Executado 

eventual diferença do valor depositado em garantia. Sentença publicada 

eletronicamente. Precluso o prazo recursal, ao arquivo. 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: 8010626-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCINETE SANTANA FERNANDES DE CAMPOS (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 SENTENÇA Processo: 

8010626-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUCINETE SANTANA 

FERNANDES DE CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006538-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLER APARECIDA MAGIOLO (ADVOGADO(A))

ALLIED TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006538-86.2017.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO MARQUES DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ALLIED TECNOLOGIA S.A., TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decide-se. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, 

por sentença, extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c 

art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 

03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e 

decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com 

a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003738-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

WANDERLAN GONCALVES BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (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 SENTENÇA Processo: 

1003738-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERLAN GONCALVES 

BORBA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTERIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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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 SENTENÇA Processo: 

1000219-05.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SOTERIO SIMPLICIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CORDEIRO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006199-30.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA CORDEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA (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 SENTENÇA Processo: 

1004477-58.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JHONATAN HENRIQUE DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

HERBERT DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALVARO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 

8011361-91.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ALVARO GONCALVES FILHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007486-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO TOLEDO DA SILVA IBANHES (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 SENTENÇA Processo: 

1007486-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PAULO TOLEDO DA 

SILVA IBANHES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, 

transitada em julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 

02 (dois) dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011982-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

VALERIA GONCALEZ FINOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8011982-49.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por VALERIA 

GONCALEZ FINOTTO em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, em que a 
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autora alega firmou contrato de trabalho por prazo determinado com a 

requerida, tendo como termo o dia 30/01/2013, contudo, a Secretaria 

Municipal de Saúde solicitou nova contratação da mesma em virtude de 

substituição de outra servidora que encontrava-se de licença médica. 

Sustenta que laborou o mês de Fevereiro e 13 (treze) dias do mês de 

Março/2013, sem receber a contraprestação, visto que, a burocratização 

para que um novo processo de contratação seja feito é moroso, de forma 

que o novo contrato foi deferido a partir do dia 08/03/2013, ficando o 

vácuo entre as datas sem receber. Aduz que continuou a laborar no 

pronto atendimento municipal, cujos vencimentos eram à época de R$ 

3.105,29 (três mil, cento e cinco reais e vinte e nove centavos) ao mês, 

mesmo sem receber, e passou por extrema penúria em decorrência da 

falta de pagamento por praticamente um mês e meio, e não obteve êxito 

em solucionar o caso administrativamente. Afasto os efeitos da revelia em 

face do Requerido, pois os mesmos não são opostos à Fazenda Pública: 

“APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. SAÚDE 

PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - 

ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA 

PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA SES INDICANDO 

SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA PRESCRIÇÃO DO 

MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da remessa 

necessária quando, nas ações de saúde, o valor da condenação, no caso 

de sentença líquida, for inferior a sessenta salários mínimos. 2) Restou 

comprovada a necessidade da parte autora de obtenção da medicação 

postulada para o tratamento da moléstia que lhe acomete, conforme 

atestado firmado por médico devidamente inscrito no CREMERS. Quem tem 

reais condições de avaliar a situação e de prescrever a medicação mais 

adequada é o médico com quem a paciente consultou e avaliou a situação 

em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/08/2016). 

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. 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, portanto, passo à análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No presente caso a 

autora busca o pagamento pelo período laborado entre contratos, 

referente ao mês de Fevereiro e 13 (treze) dias do mês de Março/2013, 

uma vez que o contrato de trabalho anterior finalizaria em 30/01/13 quando 

foi solicitado que a requerente continuasse a cumprir suas funções 

enquanto o novo contrato de prestação de serviços era formalizado, 

tendo a autora deixado de receber pagamento durante esse período. A 

parte autora trouxe aos autos Memorando da Secretária Municipal de 

Saúde solicitando o pagamento da parte autora do mês de fevereiro e 

treze dias do mês de março, bem como declaração datada de 27/03/2013 

da Secretária de Saúde do município afirmando que a parte autora 

exerceu suas funções no Pronto Atendimento Médico como responsável 

técnica de enfermagem desde 01/02/2013 até a data em que foi firmada a 

declaração, tendo a parte autora trazido cópia da folha de ponto dos 

meses de fevereiro e março de 2013 demonstrando que laborou durante 

os referidos meses, juntando ainda recibo de pagamento de salário do 

mês de março onde fica demonstrado que passou a receber somente a 

partir do dia 14/03/2013. A requerida não se manifestou nos autos, não 

trazendo qualquer prova que retirasse a validade dos documentos 

trazidos pela parte autora. Analisando as provas dos autos, restou 

inequívoca a prestação de serviço durante o mês de fevereiro e março de 

2013, e considerando que somente passou a receber a partir do dia 

14/03/2013, fica evidente que deixou de receber pagamento durante o 

mês de fevereiro e treze dias do mês de março, razão pela qual seu direito 

ao pagamento durante o período deve ser reconhecido. Desse modo 

procedência dos pedidos da autora nesse tocante é medida que se impõe. 

Entretanto, no que concerne aos danos morais pleiteados, tenho que a 

situação vivenciada pela parte autora, não é passível de indenização, uma 

vez que ausente qualquer comprovação de transtorno extraordinário, não 

havendo abalo físico/psíquico ou ofensa à esfera íntima da autora, que 

caracterize o dano extrapatrimonial, situação que força reconhecer a 

improcedência do pedido de dano moral. Ante o exposto, julgo procedente 

o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de para o fim de DECLARAR 

o direito da parte autora, e DETERMINAR que a requerida efetue o 

pagamento de 4.450,91 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

noventa e um centavos), a serem atualizados na forma da modulação de 

efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Havendo o 

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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1007091-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (AUTOR(A))

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

CELIO SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007091-36.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO 

LIMINAR ajuizada por RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, CELIO SILVA 

FILHO, e ADRIANA MORAIS DE CAMPOS em face do HOSPITAL 

REGIONAL DE CÁCERES, pleiteando as autoras a exibição de prontuário 

médico do Sr. Alonso Marcos Moreira, causador do acidente que levou a 

óbito do Sr. Célio Silva, pai do primeiro e segundo autores e esposo da 

terceira autora. Aduz que a requerida negou a entrega dos documentos 

sob o argumento de que somente seria fornecido aos parentes do 

paciente. Pugnou que fosse concedida a liminar para exigir do Hospital 

Regional de Cáceres a imediata exibição do Prontuário Médico Completo de 

Alonso Marcos Moreira, e a procedência da ação para que a requerida 

efetue a imediata exibição do referido prontuário médico. A tutela 

antecipada foi deferida para determinar a exibição por parte do Requerido, 

Hospital Regional de Cáceres, do Prontuário Médico do Sr. Alonso Marcos 

Moreira, desde a abertura na data de até o fechamento, relacionado a data 

inicial de 19/10/2017. O requerido, citado, cumpriu a medida liminar e exibiu 

os documentos pleiteados, mas não apresentou contestação nos autos. 

Entretanto, afasto os efeitos da revelia em face do Requerido, pois os 

mesmos não são opostos à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. 

MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. 

REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. 

PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO 

DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO 

ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da remessa necessária 

quando, nas ações de saúde, o valor da condenação, no caso de 

sentença líquida, for inferior a sessenta salários mínimos. 2) Restou 

comprovada a necessidade da parte autora de obtenção da medicação 

postulada para o tratamento da moléstia que lhe acomete, conforme 

atestado firmado por médico devidamente inscrito no CREMERS. Quem tem 

reais condições de avaliar a situação e de prescrever a medicação mais 

adequada é o médico com quem a paciente consultou e avaliou a situação 

em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR 

REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 11/08/2016). 
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Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Pretende os Requerentes a exibição do prontuário médico do Sr. Alonso 

Marcos Moreira, o que foi determinado em sede liminar e cumprido pela 

requerida, conforme documentos exibidos em Id. 10899479, 10899521, 

10899532, 10899549, e 10899562. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta JULGO PROCEDENTE a presente ação, o que faço no esteio do art. 

396, do CPC, confirmando a antecipação de tutela deferida, bem como 

declaro exibidos os documentos pleiteados, e em consequência resolvo o 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos 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: 1002670-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AMBROSIO GATTASS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1002670-03.2017.8.11.0006 Reclamante: Q. I. CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA- ME Reclamado: PAULO AMBROSIO GATTASS 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA de mensalidades escolares, tendo como autora Q. I. CENTRO 

EDUCACIONAL LTDA- ME em face de PAULO AMBROSIO GATTASS, 

devidamente qualificados na exordial. A Reclamante alega ser credora de 

débitos referentes aos serviços educacionais prestados a filha do 

reclamado, ora responsável pela aluna, cuja importância atualizada até 

20/04/2017já remontava a importância de R$ 24.877,18 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), conforme planilha 

em anexo. É o essencial. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. A Reclamada muito embora 

tenha sido regularmente citada e intimada da audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme se denota do termo, sendo assim, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da reclamada na audiência de conciliação, e, 

em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da 

revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da 

Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. No mérito a 

demanda é PROCEDENTE. Pretende a parte reclamante a condenação da 

reclamada ao pagamento das mensalidades que deixaram de ser 

adimplidas que segundo levantamento constante a planilha de atualização 

de débitos, se refere às mensalidades com vencimentos de fevereiro/2014 

a dezembro/2015, totalizando o valor de R$12.730,00 (doze mil setecentos 

e trinta reais), que atualizados correspondem ao valor de R$ 24.877,18 

(vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos). 

A Reclamada não aportou aos autos elementos modificativos ou extintivos 

do direito de cobrança da Reclamante quanto às mensalidades 

supracitadas, sendo, portanto devidas, restam imperiosa a condenação da 

Reclamada para promover sua quitação na forma atualizada. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado pela Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA- 

ME em desfavor de PAULO AMBROSIO GATTASS para condenar a 

Reclamada ao pagamento do valor de R$ 24.877,18 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), devidamente 

atualizados pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos a partir do vencimento de cada mensalidade, com aplicação de 

multa de 2% (dois por cento), sobre o valor do débito . Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003922-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE BACELLAR ARAUJO (REQUERENTE)

JOICE JERONIMO SILVA (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 nº 1003922-41.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (decorrente de 

cobrança indevida) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

TATHIANE BACELLAR ARAUJO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., em 

que a autora alega que é cliente da Requerida, fazendo o uso de serviços 

de telefonia móvel, e que em novembro de 2016, recebeu duas faturas de 

cobrança, ambas correspondentes ao mesmo mês de referência: 10/2016, 

e em contato com a requerida foi informada que a cobrança havia sido 

gerada em duplicidade, e orientada a pagar a fatura de menor valor e 

desconsiderar a outra. Aduz que seguindo as orientações recebidas da 

requerida efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 67,98, entretanto 

a requerida não providenciou o cancelamento da fatura dúplice, passando 

a realizar intensas cobranças, sendo que por diversas vezes a 

Requerente manteve contato com a Requerida para as devidas 

regularizações, contudo, até o momento o cancelamento não foi realizado 

e as cobranças persistem. Sustenta que recebeu comunicado de 

cobrança da fatura, inclusive notificando a inclusão do débito nas 

instituições de proteção ao crédito (SPC e SERASA), bem como o 

cancelamento da linha telefônica, e em novo contato com a requerida não 

obteve êxito em solucionar o caso. Ao final requer a concessão de tutela 

de urgência determinando a suspensão das cobranças, e no mérito a 

declaração de inexistência do débito e a condenação em danos morais. 

Não havendo preliminares para serem analisadas, passa-se ao exame do 

mérito da lide colocada à apreciação do Poder Judiciário. 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 
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favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, o que não fez. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que recebeu faturas em duplicidade, referente ao mesmo período 

de apuração, e mesmo com o pagamento de uma, seguindo orientação da 

requerida, vem sendo reiteradamente cobrada pela outra fatura. Em sua 

contestação, a requerida alega que a autora sempre esteve ciente das 

informações pertinentes ao plano, e que primeiramente a parte autora tinha 

habilitado um plano controle 2GB 75 min com cobrança de valor fixo, e 

como a parte autora efetuou a alteração para um plano pós-pago 2GB 

após ter encerrado o ciclo de faturamento do mês anterior, esse foi 

cobrado. Defende que o plano controle não abrange cobrança 

proporcional, e por isso, há cobrança de ambos os valores, não havendo 

que se falar em qualquer ato praticado pela empresa Requerida que 

pudesse ter acarretado danos à parte Requerente, uma vez que todos os 

serviços foram devidamente prestados pela Requerida, e ainda assim, os 

valores cobrados são correspondentes ao serviço usufruído. Analisando 

as provas dos autos, resta inequívoco que a autora recebeu duas faturas 

de cobrança, ambas referentes ao mês 10/2016, com vencimento em 

06/11/2016 e período de apuração de 21/09/2016 a 20/10/2016, sendo que 

a fatura no valor de R$ 69,99 refere-se ao plano Vivo Controle 2GB 75min, 

e o de valor de R$ 67,98 refere-se ao plano Smartvivo Pós MG 2GB, tendo 

a autora efetuado o pagamento da fatura de menor valor, conforme 

orientação recebida da requerida. Entretanto, em que pese a mudança de 

plano por parte da autora, não há que se falar em legalidade da cobrança, 

uma vez que é impossível que os dois planos estivessem ativos ao mesmo 

tempo na linha da autora, indevida, portanto, a cobrança de ambos os 

planos no mesmo período, de 21/09/2016 a 20/10/2016, sendo necessário 

que se fizesse a cobrança proporcional à utilização de cada plano, o que 

não ocorreu. Não pode a parte requerida efetuar cobrança abusiva sob a 

alegação de que o plano controle não abrange cobrança proporcional, e 

cobrar integralmente por período em que o plano não mais estava ativo e 

sem a prestação de serviço. A conduta da requerida ao efetuar cobrança 

dos dois planos dentro do mesmo período de apuração, e mesmo após 

orientar a requerente a efetuar o pagamento de apenas uma das faturas, 

ainda efetuar cobranças repetidamente da requerente causando diversos 

transtornos, é ilegal e abusiva. Assim, alega a autora como fato 

constitutivo do seu direito, e nestas circunstâncias, entendo que cumpria à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a legalidade da cobrança, ou que 

invalidassem os documentos trazidos pela autora, entretanto, assim não o 

fez. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, entendo que a tortuosa situação 

enfrentada pela requerente lhe gerou prejuízos de ordem moral. O art. 14 

da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade 

de natureza objetiva para estes casos: 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. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização 

por DANOS MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, 

basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo 

psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, 

além da normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. 

Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta 

Corte, "não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato 

que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que as inúmeras cobranças 

recebidas, bem como a necessidade de diversos contatos com a 

requerida para solucionar o caso sem êxito, e posterior propositura de 

ação judicial para ver seu direito reconhecido é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Assim, considerando os 

transtornos suportados pela parte autora, além das inúmeras cobranças 

recebidas, e diante das inúmeras vezes que efetuou reclamações perante 

a requerida no intuito de buscar solução para o problema, tenho que 

ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, 

caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e 

consequentemente o dever de indenizar. “A questão é de extrema 

gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de 

condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que nos 

submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as 

pessoas possam perder a sua própria individualidade, consideradas que 

se tornem apenas em usuários numerados em bancos informatizados de 

dados”. Des. Jones Figueiredo Alves. (TJPE, Apelação Cível nº 230521-7, 

julgada pela 4ª Câmara Cível do TJPE.) Assim, resta inequívoca a 

obrigação da requerida de reparar o dano causado à autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da exemplaridade. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte Autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense 

a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e 

severidade. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte 

autora 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, DECLARAR a inexistência do débito 

referente a fatura no valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa 

e nove centavos) CONFIRMANDO a antecipação de tutela concedida e 

DETERMINANDO que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de 

cobranças/protestos/inserir nome do cadastro de devedores em razão do 

débito aqui discutido, e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A (REQUERIDO)

EDUARDO VITAL CHAVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1005480-48.2017.8.11.0006 Reclamante: GENILDO ALVES 
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RIBEIRO Reclamada: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de reclamação em que a causa de 

pedir reside na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida ao qual a autor alega 

desconhecer sua origem, no valor de R$ 123,31 (cento e vinte e três reais 

e trinta e um centavos), com data de vencimento em 14/06/2017, contrato 

nº GB 239624, e incluído em 10/07/2017. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação referida, 

bem como reparação de ordem moral. É a suma do essencial. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito 

da causa. No mérito a pretensão é PROCEDENTE. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados do autor com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Todavia, 

apesar da reclamada alegar que agiu em seu exercício regular de direito, 

em razão da contratação de frete perante a empresa reclamada, para 

entrega de produtos comprados pela parte reclamante, e diante da 

ausência de pagamento do serviço ocorreu à restrição discutida nos 

autos, a parte reclamada não comprovou o alegado. Desta feita, não tendo 

a requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança 

que gerou a negativação ora em apreço, permanece a reclamada no 

campo das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus 

probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja 

pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora, 

restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, 

BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in 

verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome 

da autora em cadastro de negativação Ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome da autora Inscrição 

irregular (...). (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção 

dos dados da requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só 

já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos 

bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone 

torna quase impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos 

necessários ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar 

ou manter o nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Sendo assim, orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Posto isso, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC, julgo PROCEDENTE os pedidos formulados por GENILDO ALVES 

RIBEIRO em desfavor da TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A para DECLARAR a inexistência do débito negativado 

objeto desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso. 

Por pertinência, Torno definitiva a liminar concedida no ID. 10778248. 

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: 8011556-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SALES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n. 8011556-03.2016.811.0006 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por KAUE FERREIRA DE ANDRADE, em face de DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. e RODRIGO SALES DA SILVA 

PEREIRA, alegando a autora que no final do mês de setembro/2015, o 

segundo Requerido, funcionário no setor de vendas da primeira 

Requerida, ofereceu ao Autor um carta de crédito contemplada do grupo 

1818 cota 645 no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), e para 

efetivar a negociação, o vendedor Rodrigo explicou ao autor que ele 

deveria realizar o depósito do valor de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) + 36 

parcelas de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove Reais). Aduz que, 

interessado no negócio, realizou o depósito do valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil Reais), e compareceu na primeira Requerida onde assinou o contrato e 

recebeu a ficha cadastral do consórcio que o Requerido disse ser o 

contrato, bem como lhe entregou o recibo de pagamento com o timbre da 

primeira requerida, assim, o autor comprou o carro que desejava de um 

terceiro e comprometeu-se a pagá-lo assim que o valor da carta de crédito 

fosse liberado. Sustenta que no mês de fevereiro o valor ainda não havia 

sido liberado, e estranhando tal demora, o autor começou sua 

peregrinação para receber o valor da carta, uma vez que a essa altura o 

vendedor do veículo já o estava cobrando, e conforme depreende das 

conversas via whatsapp, o segundo Requerido começou a fazer o autor 

de bobo, pois cada dia inventava uma desculpa para o não pagamento da 

carta de crédito. Afirma que na ocasião o autor, que é militar, estava em 

missão na fronteira e só conseguia contato com o Requerido via internet, e 

quando retornou à Cáceres, o autor foi até a sede da Requerida em 

Várzea Grande, onde descobriu que havia sido vítima de um golpe, pois a 

referida carta de crédito não existia. Narra que para honrar seu 
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compromisso com o vendedor de carro teve que realizar um empréstimo 

para pagá-lo e ficou lesado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil Reais), pois o 

gerente da requerida Domani disse que quem iria restituir o valor seria o 

vendedor, Rodrigo, que por sua vez, até a presente data não o fez. Ao 

final requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais e materiais 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. Compulsando os autos verifico 

que a parte autora pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito 

com relação ao segundo requerido, RODRIGO SALES DA SILVA PEREIRA, 

conforme petição juntada em Evento Id. nº 10568239, e nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial, portanto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, tão somente com relação ao segundo requerido, 

RODRIGO SALES DA SILVA PEREIRA. Não havendo preliminares para 

serem analisadas, passa-se ao exame do mérito da lide colocada à 

apreciação do Poder Judiciário. 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. O Requerido, em sua 

defesa, alega que qualquer relação comercial deve ocorrer de forma clara 

entre as partes, ou seja, se houvesse um depósito idôneo, este deveria 

ocorrer na conta da pessoa jurídica da empresa Ré e não na conta 

pessoal de seus funcionários, sendo óbvio que caiu em um golpe, todavia, 

não pode a empresa Ré ser responsabilizada, visto que o Autor tentou de 

forma escusa, adquirir uma Carta Consorcial já contemplada, o que com a 

devida vênia, jamais existiu. Defende que a corroborar que a requerida 

não possui qualquer responsabilidade pela transação comercial existente 

entre as partes, no recibo emitido pelo Sr. Rodrigo, fica claro que a 

comercialização fora particular, não havendo qualquer falha na prestação 

dos serviços por parte da Ré, visto que a negociação fora entre as 

partes, utilizando o Sr. Rodrigo do timbre da Domani Distribuidora, o que 

pode ser encontrado no site da empresa, devendo, portanto, o processo 

ser julgado improcedente. No presente caso temos que o funcionário da 

requerida vendeu à autora uma carta contemplada do grupo 1818 cota 645 

no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), e para efetivar a 

negociação, o autor realizou depósito do valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

Reais) conforme orientação do funcionário RODRIGO SALES DA SILVA 

PEREIRA, entretanto, após o depósito, não foi entregue ao autor o valor da 

referida carta, tendo o funcionário Rodrigo se esquivado e utilizado 

diversas desculpas para não entregar a carta nem devolver o valor 

depositado. No entanto, conforme provas produzidas nos autos e pelas 

próprias alegações da requerida, ficou comprovado que RODRIGO SALES 

DA SILVA PEREIRA era funcionário da empresa requerida, e que o 

negócio foi formalizado dentro das dependências da requerida. Assim, 

nos termos do artigo 34 do CDC, o fornecedor de produto ou serviço é 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. 

O Requerido é funcionário do Requerido, e, nessa condição, aplicou o 

golpe no autor, utilizando sua sede, documentos, timbre, recibo e etc. O 

consultor, como funcionário, divulgava amplamente os caracteres do 

Requerido, inspirando a confiança nos consumidores, tanto é assim que o 

recibo e a ficha cadastral trazidas pela autora estão com timbre da 

requerida, estando o vendedor Rodrigo identificado como consultor da 

requerida, com toda a aparência de negócio jurídico regularmente firmado, 

não havendo razão para o autor suspeitar de fraude, quando da aquisição 

da carta de crédito. Sendo assim, não há que se falar em ausência de 

responsabilidade da requerida, visto que a requerida é responsável por 

atos de seus prepostos ou representantes. Nos termos do art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90 a responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, 

respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores. Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Na hipótese vertente, se trata de indenização por 

danos materiais e morais, uma vez que a autora de boa-fé, foi vítima de 

fraude, e além de não conseguir a carta de crédito oferecida, 

inviabilizando a compra do veículo almejado, ainda não teve os valores 

pagos restituídos pela reclamada, causando diversos transtornos e 

provocando abalo psicológico na parte autora. Quanto ao dano material, 

verifico que a Empresa reclamada não devolveu os valores depositados. 

Assim, a devolução dos valores pagos pela reclamante ao funcionário da 

reclamada, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) depositados, é medida que se 

impõe. Quando ao dano moral, basta à vítima demonstrar a existência de 

ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar 

negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, conforme vem 

decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. 

Conforme entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de 

dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. 

Min. Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; 

REsp. 661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...) (STJ RESP nº 727369/AL, 

Min. Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se 

que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, ao adquirir um produto 

dentro do estabelecimento comercial da requerida, seja vítima de fraude, e 

ainda tenha que ingressar em juízo para ser ressarcido do prejuízo 

material e moral que sofreu. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições 

etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, pois, o 

dever do Requerido indenizar 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. Neste quadrante, 

averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido e também dos ofensores, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, para: a) 

HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação tão somente com 

relação ao segundo requerido, RODRIGO SALES DA SILVA, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito com relação à ele, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, b) CONDENAR a empresa-reclamada DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. a restituir os valores a Reclamante a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) dada para a compra da Carta de 

Crédito Contemplada, devidamente atualizado da data do evento danoso; 

c) CONDENAR a empresa-reclamada DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA. a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a 

citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ); Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 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 
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devidas baixas. 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 Estadual nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveia 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: 1004583-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JACKSON ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 1004583-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por JULIO JACKSON ALVES DA CRUZ em 

desfavor de DECOLAR.COM LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A. em que a 

autora alega que adquiriu passagem aérea pela ofertante DECOLAR.COM 

LTDA com destino Cuiabá/Rio de Janeiro para embarcar no dia 25/02/17 às 

03:45h com chegada prevista para 07:10h, onde encontraria sua esposa 

para que embarcassem juntos ao Rio Grande do Sul em voo marcado para 

o dia 25/02/17 com saída do Rio de Janeiro às 09:45h. Aduz que 

deslocou-se à Cuiabá, porém só tomou ciência do cancelamento do voo 

uma hora e meia antes do embarque, através do painel de informações, e 

a partir daí, o autor tentou negociar com a empresa aérea requerida, 

quando, depois de muito diálogo, o encaixou em voo de outra empresa 

com destino a São Paulo no Aeroporto de Guarulhos com saída às 06:30h 

e chegada às 09:30h. Sustenta que chegando em São Paulo, após mais 

negociação com a empresa aérea requerida, teve que deslocar do 

aeroporto de Guarulhos para o Aeroporto de Congonhas, onde 

conseguiria o voo para o Rio de Janeiro, conseguindo chegar ao seu 

destino somente às 19:30h do dia 25/02/17, e em razão de tal atraso, o 

autor não conseguiu chegar a tempo de embarcar para o Rio Grande do 

Sul conforme planejado, e tiveram que cancelar tudo o que já havia sido 

adquirido, como reserva de hotel, aluguel de carro, demais passagens 

aéreas, tendo que refazer o planejamento da viagem. Ao final requer a 

restituição do valor pago e indenização por danos morais. Primeiramente 

deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada 

DECOLAR.COM LTDA, tendo em vista que a intermediadora do negócio e a 

companhia aérea são solidariamente responsáveis pelas falhas 

apresentadas nos serviços contratados pelo autor. APELAÇÕES CÍVEIS E 

RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ATRASO DE QUATRO HORAS NA DECOLAGEM DO VOO COM DESTINO A 

BELO HORIZONTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVC. 

Rejeição. A intermediadora do negócio e a companhia aérea são 

solidariamente responsáveis pelas falhas apresentadas nos serviços 

contratados pelos autores. Precedente desta Câmara. MÉRITO. Caso 

concreto em que os demandantes permaneceram por mais de uma hora 

sem receber qualquer informação quanto à previsão do embarque. Além 

disso, o voo decolou com quatro horas de atraso. Situação que colore a 

figura do dano moral in re ipsa. Manutenção do quantum arbitrado na 

sentença, que se mostra justo e adequado ao caso concreto. O termo 

inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar 

de responsabilidade contratual. Honorários advocatícios mantidos. 

PRELIMINAR REJEITADA. APELOS E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70051857746, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/10/2014).(TJ-RS - AC: 70051857746 RS , Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

04/11/2014) 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. 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. No caso vertente, restou 

incontroverso o defeito na prestação dos serviços, caracterizado pelo 

cancelamento do voo, que levou o autor a uma peregrinação para chegar 

ao seu destino, Rio de Janeiro, chegando com horas de atraso do horário 

inicialmente previsto, o que o fez perder o voo seguinte para Rio Grande 

do Sul, bem como a reserva no hotel e o aluguel de veículo, causando 

diversos prejuízos ao autor. A requerida DECOLAR.COM LTDA., em sua 

contestação afirma que foi mera intermediária/aproximadora entre a 

Requerente e a Companhia Aérea, e conforme “Termo de Contrato de 

Intermediação de Compra e Venda de Produtos Turísticos da Decolar.com” 

o qual deve ser lido e aceito pelo cliente antes da compra, a empresa não 

se responsabiliza pela ocorrência de Alteração de data ou horário de 

voo”, e que o dissabor experimentado referia-se tão somente ao atraso e 

posterior cancelamento do voo e tal ato não teve quaisquer participações 

da Requerida Decolar, e ainda que a alteração do horário do voo original 

da Requerente deu-se tão somente pela Companhia Aérea e tão somente 

esta poderá responder por todo ocorrido. A requerida TAM LINHAS 

AEREAS S/A alega que o cancelamento do voo ocorreu não por vontade 

da ré, mas sim em razão da necessidade de readequação da malha aérea, 

esta por vezes é necessária e determinada pelos órgãos fiscalizadores 

competentes, tendo que ser respeitada por todos os utilizadores da área 

espacial, contudo, todos os passageiros foram informados da alteração 

do voo e foram oferecidas alternativas no sentido de oferecer a melhor 

solução para o contratempo, observando todo o disposto na Resolução 

400/2016 da ANAC, tendo realocado os passageiros, propiciando a 

chegada ao destino pretendido, a fim de evitar quaisquer prejuízos, 

cumprindo, assim, sua obrigação. Não merece prosperar as alegações da 

requerida DECOLAR.COM LTDA., posto que conforme enfrentado na 

preliminar, a intermediadora do negócio e a companhia aérea são 

solidariamente responsáveis pelas falhas apresentadas nos serviços 

contratados pelo autor. Em que pese as alegações da requerida TAM 

LINHAS AEREAS S/A, entendo que a justificativa apresentada – 

readequação da malha aérea – não se qualifica como causa excludente 

de responsabilidade da empresa aérea, pois casos de fortuito interno, 

como no caso concreto, são inerentes à atividade em si, não podem elidir 

a responsabilidade do transportador. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. ATRASO IMOTIVADO DE VOO. COLOCAÇÃO DOS 

AUTORES EM ROTA ALTERNATIVA. EXCLUDENTE DO DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM . 1. 

Responsabilidade civil: não se qualificam como causas excludentes de 

responsabilidade da transportadora a necessidade de realização de 

manutenção não programada ou de readequação da malha aérea. Casos 

de fortuito interno, no caso concreto, que, porque inerentes à atividade em 

si, não podem elidir a responsabilidade do transportador. 2. Danos morais: 

desbordam da esfera do simples dissabor cotidiano os fatos observados 

no caso concreto, em que se verificou a existência de atraso, perda de 

conexão e o cancelamento imotivados de voos, além da realocação dos 

autores, dentre os quais uma criança de seis anos, em rotas diversas 

daquelas inicialmente planejadas, inclusive com a realização de viagem, 

por via terrestre, por cerca de 8 horas, de Salvador até Porto Seguro, bem 

como atrasos consideráveis tanto na sua viagem de ida quanto de retorno 

e o extravio temporário das bagagens do codemandante ADERBAL. 3. 
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Quantum indenizatório. Montante indenizatório que, face às peculiaridades 

do caso concreto, vai mantido, na forma do artigo 944 do CC/2002, em R$ 

10.000,00 para cada demandante. Juros moratórios cujo termo inicial de 

incidência, entretanto, vai alterado, de modo a que seja aplicado a partir da 

citação da parte ré. Apelação parcialmente provida. Unânime. (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70077049468, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/06/2018) Portanto, o cancelamento do voo originário e o atraso 

desarrazoado dele decorrente que ocasionou a perda do voo seguinte 

para o Rio Grande do Sul, além de reserva do hotel e aluguel do veículo, 

configura falha na prestação do serviço, no termos do artigo 14, § 3º do 

CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos 

causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais e materiais. Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR as reclamadas solidariamente a restituir ao reclamante o valor 

R$ 3.675,00 (três mil, seiscentos e setenta e cinco reais), 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 empresa ré ao pagamento à 

parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Havendo pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato 

levantamento dos valores. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004455-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREYCK DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004455-97.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por MARCIO GREYCK DA SILVA em 

desfavor OCEAN AIR LINHAS AÉREAS (AVIANCA BRASIL), alegando que 

em 08/01/17 comprou no site da Requerida passagem aérea pelo valor de 

R$ 622,68, visando viajar no dia seguinte, tendo recebido no mesmo dia 

email com a confirmação de sua compra de passagem para dia 09/01/17 

com saída às 19:45h, bem como confirmação de compra e código 

identificador. Aduz que se deslocou e ao fazer o check-in foi informado 

que a passagem havia sido bloqueada por problema com a administradora 

do cartão, e em contato com o SAC da requerida questionou a razão de 

não ter sido avisado com antecedência do cancelamento, foi informado 

que o aviso de cancelamento foi emitido às 17h, quando o autor já estava 

em trânsito para Cuiabá a fim de embarcar. Sustenta que em contato com 

a administradora do cartão, foi informado que a compra estava confirmada 

e o pagamento autorizado, e mesmo assim não conseguiu embarcar e seu 

bilhete foi cancelado, tendo que adquirir outro bilhete que conseguiu 

somente para o dia seguinte no valor de R$ 725,63, tendo despesas com 

hotel no valor de R$ 98,00, ressaltando que a compra da passagem foi 

efetuada com o mesmo carão que a requerida afirmou ter impedido a 

compra anterior. Ao final requer a restituição do valor pago e 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 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, razão pela qual rejeito a presente 

preliminar. 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em sua contestação, a Requerida defendeu 

que a compra foi efetuada com cartão de crédito de terceiro, e como 

informado em contrato no site, nessa modalidade pode haver, por medida 

de segurança, a necessidade de confirmação de alguns dados, e como a 

confirmação não fora possível, foi impossibilitado o embarque do 

passageiro, não havendo dever de indenizar. O que se tem de relevante 

para o deslinde da ação é que o autor efetuou a compra da passagem no 

site da requerida, recebeu confirmação de reserva pendente de 

aprovação de pagamento, mas não conseguiu embarcar pois o bilhete 

estava bloqueado, tomando ciência do bloqueio somente no momento do 

chec-kin. Em que pese as alegações da requerida acerca da cautela de 

confirmar os dados e não conseguindo, o fato é que o aviso de 

cancelamento do bilhete somente foi enviado pouco tempo antes do 

horário que o autor devia embarcar, tanto que o autor somente descobriu 

o cancelamento no momento do embarque, causando prejuízos ao autor, 

que não teve outra opção a não ser adquirir outra passagem aérea em 

valor superior ao da inicialmente adquirida, e somente para o dia seguinte, 

tendo que arcar com gastos com hotel, inclusive. No presente caso é 

flagrante a falha na prestação de serviço e violação às normas do direito 

do consumidor, pois a empresa requerida tem o dever de avisar com 

antecedência sobre o cancelamento do bilhete a fim de evitar transtornos 

ao consumidor. Sendo assim, o ressarcimento na forma simples do valor 

pago pelo hotel, e do valor referente a diferença do valor da passagem 

inicialmente adquirida e da posterior, de valor mais alto, é medida que se 

impõe. 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. 
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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 CONDENAR a 

reclamada, a restituir à reclamante o valor de R$ 200,95 (duzentos reais e 

noventa e cinco 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$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002219-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BATISTA LEITE (REQUERENTE)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002219-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por SANDRO BATISTA LEITE em desfavor OCEAN AIR 

LINHAS AÉREAS (AVIANCA BRASIL), alegando que comprou três 

passagens da requerida, recebendo email informando o código de reserva 

e constando o status da viagem como confirmado. Aduz que o pagamento 

das passagens aéreas foi realizado através do cartão de crédito do 

Requerente, porém, minutos após receber o e-mail de confirmação e 

realizar o pagamento, o Requerente recebeu outra mensagem digital da 

empresa Requerida, informando que os bilhetes aéreos foram cancelados. 

Narra que o valor das passagens foi lançado em seu cartão de crédito, e 

em contato com o SAC da requerida, foi informado que os valores seriam 

estornados somente na próxima fatura do cartão. Ao final requer a 

concessão de tutela antecipada ordenando que a empresa forneça três 

passagens aéreas com mesmo destino e datas da compra que foi 

indevidamente cancelada, ou que efetue o estorno dos valores usados 

para o pagamento da compra cancelada, pugnando ainda pela 

condenação em indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi 

concedida e cumprida pela requerida. 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 à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que fez. Em sua contestação, a Requerida defendeu 

que a compra foi cancelada pelo Setor de Segurança e Prevenção a 

Fraudes em razão da ausência de confirmação de dados do comprador, 

em especial referente ao cartão de crédito utilizado para a compra, 

portanto as reservas foram canceladas para a segurança do próprio 

consumidor, vindo o valor a ser integralmente reembolsado. O que se tem 

de relevante para o deslinde da ação é que o autor efetuou a compra da 

passagem no site da requerida, recebeu confirmação de reserva 

pendente de aprovação de pagamento, e depois recebeu aviso de que a 

compra foi cancelada, tendo o valor das passagens sido lançado em sua 

fatura do cartão de crédito. Em que pese as alegações da requerida 

acerca da cautela de confirmar os dados e não conseguindo, o fato é que 

mesmo a compra sendo cancelada, a cobrança foi lançada na fatura do 

cartão de crédito do autor, em flagrante a falha na prestação de serviço e 

violação às normas do direito do consumidor. 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 

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 

ressarcimento do valor, pelas provas constantes nos autos resta evidente 

que o valor já foi estornado, razão pela qual indefiro o pleito do autor 

nesse tocante. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Confirmo a antecipação de tutela concedida. 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 dos 

valores. 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. 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: 1002531-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

MIRIAM CONCEICAO ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 SENTENÇA Processo: 

1002531-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MIRIAM CONCEICAO ARAUJO 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Nos termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) 

dias, proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006215-81.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ELOI MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012229-98.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MELO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012229-98.2013.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA MELO DA SILVA 

ARAUJO REQUERIDO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE 

DISTRIBUICAO S/A Vistos, etc. Dispensado relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento integral da 

obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, consoante disposto 

nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos termos do Provimento n°. 

68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, proceda-se a secretaria 

da vara com a expedição de alvará para levantamento integral dos valores 

depositados, devendo serem transferidos para a conta já indicada pela 

parte exequente. Após, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA (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 SENTENÇA Processo: 

8010795-69.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MARGARIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Nos 

termos do Provimento n°. 68-CNJ, de 03/05/2018, transitada em julgado, o 

que deverá ser certificado, e decorrido o prazo de 02 (dois) dias, 

proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores depositados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Após, 

arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO (ADVOGADO(A))

CELIO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000215-65.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CELIO SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS DOS PASSOS VELOZO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 
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diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por CÉLIO SILVA, alegando, em síntese, que é 

Assessor Parlamentar e que no mês de dezembro de 2016, recebeu prints 

de uma conversa realizada em um grupo de whatsApp, denominado 

“POLÍTICA E DEBATES’, tendo as conversas teor difamatório e ofensivo à 

sua honra, ganhando repercussão nos grupos. Afirma ainda, que foram 

postadas fotos suas, além de seu holerite. Por esses motivos, requer a 

condenação do Requerido por dano morais. Em sede de contestação, a 

parte Reclamada alega, em síntese, que a remuneração do Autor consta 

do portal da transparência e os comentários nos grupos eram apenas 

debates referentes à qualificação pessoal do Requerente, para o 

exercício do cargo. Analisando detidamente os autos e compulsando as 

provas produzidas, verifico a verossimilhança nas alegações da parte 

autora, uma vez que apresentou documentos hábeis, que impõe a 

procedência dos pedidos de danos morais, nos termos do artigo 373, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Em que pese à reclamada em sua 

contestação defender a inexistência do dever de indenizar, ante a 

inexistência de ato ilícito praticado, visto que a matéria publicada possui 

mero animus narrandi, não havendo qualquer animus diffamandi, 

resumindo a matéria à debates pela precariedade dos serviços públicos e 

os altos salários dos políticos, temos que a Constituição Federal garante o 

direito de cada um ter resguardado sua honra, sua intimidade, sua vida 

privada. Pois bem. De análise detida aos autos verifico que realmente a 

requerida publicou no grupo fotos e holerite do autor, senão vejamos 

trechos dos comentários da citada publicação: “VELOZO – 13:36: mas que 

está fantasma isso ta Esse trabalho eu queria! SKN (risos) Ou lavar as 

partes íntimas kkkkkkk” “ROSE – 13:38: e esse cachorro ta nos furtando... 

kkk” VELOZO: verdade Rose ou esse rapazinho é muito importante”. 

Analisando atentamente os trechos das publicações, a reclamada tratou a 

notícia de forma especulativa e ofensiva à imagem do Reclamante, 

desbordando os limites da liberdade de expressão e da informação. Dessa 

forma, embora a liberdade de expressão mereça proteção, não pode seu 

exercício ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias 

fundamentais. Assim, a conduta da reclamada consistente em publicar 

matéria especulativa e ofensiva à honra objetiva dos reclamantes traduz 

ato ilícito cujo dever de indenizar é medida que se impõe. Sendo assim, no 

caso em análise, o dever de indenizar é evidente na medida em que as 

publicações ora objurgadas causaram abalos à imagem do Reclamante 

frente à sociedade e a seus clientes. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS À IMAGEM DE JORNALISTA. 

PUBLICAÇÃO EM BLOG SEM CUNHO INFORMATIVO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. DIREITO DE RESPOSTA. As publicações ofensivas à 

imagem da pessoa não constituem matéria jornalística de cunho crítico ou 

informativo, protegidas pela liberdade de expressão. Caso concreto em 

que o réu promoveu montagens com a fotografia do réu e realizou enquete 

com o objetivo de ridicularizar o autor e o blog que este mantém. Danos 

morais evidenciados pela ofensa à imagem do autor. Quantum 

indenizatório que comporta redução para R$ 7.000,00, considerando as 

particularidades do caso concreto. Multa para o caso de descumprimento 

que não comporta redução, mas deve ser limitada no tempo para evitar o 

enriquecimento da parte adversa. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (Apelação Cível Nº 70067878637, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

16/03/2016) (grifei) O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito à indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Verifico tais pressupostos no caso em análise. 

Portanto, orientando-me pelos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco reais). POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o 

fim de: - CONDENAR a parte Reclamada a pagar a Reclamante à 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001639-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ (EXEQUENTE)

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO nº 1001639-45.2017.8.11.0006 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face do Estado de Mato Grosso, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidões. Citado o 

Estado de Mato Grosso para opor embargos a mesma, sendo que este 

quedou-se inerte. No mérito, incontroverso o trabalho prestado pela parte 

autora, como faz prova as certidões juntadas em peça exordial. Pois bem. 

Os títulos juntados aos autos são exigíveis, pois comprovada as efetivas 

prestações de serviços como defensor dativo, sendo dever do Estado o 

pagamento de honorários em favor do profissional nomeado. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA 

PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. 

IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "A orientação jurisprudencial do 

STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador 

especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado 

dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da 

carência ou ausência de Defensoria Pública na região." (AgRg no REsp 

1451034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2. A decisão judicial que 

arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título 

executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da 

Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do 

Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a 

formação do título. Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável 

revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária 

fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

544.073/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014)” “PROCESSUAL CIVIL. 

ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. 
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CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA 

NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 

83/STJ. 1. Esta Corte entende que os honorários advocatícios devidos aos 

patronos demandantes que exerceram a função de defensores dativos 

devem ser de responsabilidade do estado, enquanto a verba honorária a 

ser paga a eles por ocasião de suas autuações como curadores 

especiais fica a cargo dos respectivos sucumbentes. 2. Ao contrário do 

delineado pelo recorrente no especial, trata-se o presente caso de 

defensor dativo e não de curador especial, consoante depreende-se do 

acórdão recorrido. 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento 

no sentido de ser devido o pagamento de honorários advocatícios por 

parte do estado ao defensor dativo quando não houver Defensoria Pública 

no estado. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 561.627/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)” Assim, resta 

evidenciada por meio das certidões a atuação da parte autora como 

defensor dativo, designado por determinação judicial, para o patrocínio de 

defesa em juízo de pessoa desacompanhada de advogado. Uma vez que 

tais documentos são considerados títulos executivos judiciais, dotados de 

certeza, liquidez e exigibilidade, mostram-se suficientes para comprovar a 

prestação dos serviços profissionais, sendo devidos os honorários. Desta 

feita, HOMOLOGO o valor apresentado pela parte exequente na inicial, 

para fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 26.401,50 

(vinte e seis mil, quatrocentos e um reais e cinquenta centavos). Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de 

Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de apresentação 

deste e à conta do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 

100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação 

do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos para a 

extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito 

para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da 

Lei 9099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003294-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

SUNILDA ANTONIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003294-52.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por SUNILDA ANTONIA LOPES em face de OI S/A, alegando que contratou 

serviço da Requerida com o objetivo de instalação de internet. Entretanto, 

foi informada que para a instalação destes serviço seria necessária a 

contratação de telefone fixo. Ocorre que apenas o telefone fixo foi 

instalado e nunca utilizado, sedo que a internet nunca fora instalada. Narra 

a Reclamante que, após a emissão da primeira fatura no valor de R$41,58 

(quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), teria quitado tal fatura 

no intuito de ter o serviço de internet instalado, haja vista o desinteresse 

no serviço de telefonia. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida sustenta que não cometeu nenhum ilícito, 

tendo agido em exercício regular do direito, afirmando que os serviços 

foram disponibilizados à autora e que a internet não fora instalada por falta 

de “porta” no local. Tenho que caberia à Requerida apresentar as 

gravações de ligação de contratação, no intuito de elucidar se haveria 

interesse da autora em contratá-la caso fosse esclarecido a 

impossibilidade de instalação da internet. Insta ressaltar que somente a 

Requerida detém conhecimento técnico para verificar quais locais 

comportam instalação de internet. De antemão, a Requerida sabe se há 

disponibilidade de portas ou não, de forma que não há justificativa para 

omitir essa informação para a autora, que criou expectativa de receber um 

serviço ofertado pela Requerida. No caso em tela, a Reclamada incorreu 

em falha na prestação de serviço por não ter prestado todas as 

informações necessárias à parte autora. Assim, restaram ausentes 

informações claras e precisas ao consumidor, descumprindo o dever de 

informação. A parte autora não pode ser prejudicada 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. 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. Tal conduta é reprovável, e 

merece reprimenda, até mesmo para evitar a reiteração de tais práticas no 

futuro. Trata-se da aplicação da função exclusivamente punitiva e 

dissuasória da ré. 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 as reclamadas pela 

conduta reprovável praticada, evitando que seja cometida novamente. 

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum 

indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais) se revela razoável, diante do 

caráter eminentemente pedagógico da medida. Com relação ao pedido de 

condenação em dobro do valor pago, correspondente à R$83,16 (oitenta e 

três reais e dezesseis centavos), já calculado em dobro, tenho que 

devido, haja vista que o serviço de internet nunca fora instalado. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTES 

os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Reclamada restituir ao Reclamante o 

valor de R$83,16 (oitenta e três reais e dezesseis centavos), já calculado 

em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da citação; c) CONDENAR a Requerida 

ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 

6.000,00 (seis 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; 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. 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: 1004932-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (REQUERENTE)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004932-23.2017.8.11.0006 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 REPARAÇÃO 
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DANOS MORAIS proposta por LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN em 

desfavor de OI MÓVEL S.A., alegando que desconhece débitos com a 

Requerida que ensejaram em Protesto em Cartório. 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. 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, o que não o fez, pois, 

em que pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado 

seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos 

que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou 

em meras alegações, colacionando telas sistêmicas ilegíveis, que em nada 

colaboram para a elucidação dos fatos. Desta feita, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, 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. No presente caso, a Requerida não 

trouxe quaisquer elemento a comprovar que o autor tenha contratado 

seus serviços. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando o 

autor fosse cobrado por dívida 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 a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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) CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente 

concedida; b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

Requerida, objeto da demanda; c) CONDENAR a Requerida a pagar à parte 

Autora, 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: 1007217-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007217-86.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS promovida por RENATA 

GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN em desfavor de OI S/A, alegando que 

ao cancelar os serviços oferecidos pela empresa de telefonia, foram 

geradas faturas com valores que não teriam sido utilizados. Narra a autora 

que solicitou o cancelamento dos serviços oferecidos pela Requerida no 

dia 15/02/2017. A parte autora alega que após o cancelamento, foram 

emitidas duas faturas na qual discorda, quais sejam, com vencimento em 

14/03/2017 e 14/04/2017, sendo que a primeira estaria cobrando por dias 

pelo qual não utilizara os serviços e a segunda por multa rescisória, que 

alega ser inexistente. Assim, requer a condenação da Requerida a 

devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, em fatura com 

vencimento em março/2017, declaração de inexistência de débito de fatura 

com vencimento em abril/2017, bem como 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 a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, a exemplo, que as cobranças foram 

legítimas comprovando a efetiva utilização após a data alegada de 

cancelamento, bem como que a multa gerada em fatura com vencimento 

em abril/2017 se dera de forma legal. Em sua peça defensiva, a Requerida 

colaciona telas sistêmicas que não comprovam o alegado, bem como 

discorre em meras alegações, sem provas robustas, não juntando nenhum 

documento capaz de validar suas afirmações. Em suma, a Requerida não 

conseguiu comprovar que as cobranças se deram de forma legítima. 

Nesse passo, verifica-se que os fatos ocorridos na presente, ensejam 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera que haja 

cobrança de serviços já cancelados pela própria cliente. 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 
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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. Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na 

exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores pagos, 

referente à fatura com vencimento em março/2017, tenho que merece ser 

acolhido, visto que comprovados. 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) DECLARAR a inexistência de débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda (fatura com 

vencimento em abril/2017); b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (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; c) CONDENAR a 

Requerida a RESTITUIR o valor de R$78,46 (setenta e oito reais e quarenta 

e seis centavos), já calculado em dobro, valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo. 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. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010453-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo 8010453-58.2016.8.11.0006 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 CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES em desfavor de 

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA, alegando que 

teve seu nome negativado por débito já quitado. 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. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

empresa Requerida alega em sua contestação que a negativação do caso 

em apreço se dera de forma legítima, uma vez que a Requerente não teria 

saldado a dívida de forma integral. Alega a parte Requerida que a Autora 

não teria quitado toda a dívida, sendo que teria pago de maneira 

insuficiente, restando o importe de R$2.780,24 (dois setecentos e oitenta 

reais e vinte e quatro centavos) para ser devidamente pago. Entretanto, a 

Requerida não trouxe aos autos provas de suas alegações, sendo que em 

cumprimento a r. despacho dos autos, verificou-se, em sentença 

p r o l a t a d a  e m  p r o c e s s o  d e  b u s c a  e  a p r e e n s ã o 

(004255-15.2014.8.11.0006), que tramitava na 2ª Vara Cível, declaração 

de extinção do feito haja vista o PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 

Desta feita, a parte autor não pode ser prejudicada pela Requerida, a 

evidenciar a inscrição por dívida já devidamente quitada, que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 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. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

D. M. DE BRITO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (REQUERIDO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010818-15.2016.8.11.0006 Reclamante: D.M. DE BRITO -EPP 

Reclamado: AUTO POSTO TUIUIU LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. No caso, não havendo vício que 
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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. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que 

foi protestado um título emitido pelo Reclamado em seu nome, no valor de 

R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), porém alega não possuir 

nenhuma dívida com a parte Reclamada. Por sua vez, o Reclamado 

confirma o protesto do caso em tela, alegando que quando da verificação 

do equívoco, tomou todas as medidas cabíveis, no sentido de obter o 

cancelamento do protesto de título irregular. Neste sentido, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte do Reclamado ao 

emitir dívida em nome do Reclamante sem que houvesse origem, via de 

consequência, o protesto fora indevido, devendo reparar os danos a ela 

causados, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Ainda considerando o transtorno sofrido pela parte Autora 

ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado ao Requerido, tenho que é cabível a indenização por danos 

morais. 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). No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis 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, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, 

do Novo Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a presente ação 

para: a) DECLARAR a inexigibilidade do título, ora discutido no presente 

processo; b) CONDENAR o Reclamado a indenizar ao Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

legais a partir desta decisão. 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: 8012188-63.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (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: 8012188-63.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

RESTAURANTE E CHOPERIA DITO BENDITO LTDA ME em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando 

que no dia 19.07.2015 (domingo) quando os funcionários chegaram para 

trabalhar às 07:00h o estabelecimento estava com o fornecimento de 

energia suspenso. Em contato com a Requerida, esta informou que não 

havia problemas de fornecimento de energia naquele horário e local, mas 

enviaria uma equipe para averiguar. Entretanto, isso não ocorreu, 

causando prejuízos de ordem material ao estabelecimento, pois, domingo é 

dia de intenso movimento e, em razão da suspensão no fornecimento de 

energia, o funcionamento ficou prejudicado porque a balança de pesagem 

da refeição é elétrica, assim como a comanda é eletrônica e as máquinas 

de cartão de credito/débito descarregaram. Outrossim, o ambiente sem 

climatização fez com que vários clientes não almoçassem no local. 

Ademais, ao retornar o fornecimento de energia o autor constatou que 

haviam equipamentos danificados: a contadora estava queimada, 

capacitor estourado, motor de ventilador queimado e fases invertidas, 

razão pela qual foi necessário solicitar o atendimento do eletricista para 

fazer os reparos que resultou no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta 

Reais). 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 se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida sustenta que a parte autora 

não realizou o procedimento apuratório administrativo, tampouco o nexo 

causal entre sua conduta e os alegados prejuízos. Preliminarmente, 

ressalto que é , 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). Quanto ao nexo de causalidade, extrai-se da prova 

testemunhal produzida nos autos, que na data de 19.07.2015 houve 

interrupção no fornecimento de energia, não só no estabelecimento autor, 

mas em toda área onde o mesmo está localizado. Ambas as testemunhas 

foram uníssonas ao afirmarem que na referida data não havia eletricidade 

no local desde o momento que chegaram ao restaurante (07:00 horas) e o 

restabelecimento só ocorreu por volta das 13h:30min. O laudo juntado no 

ID 2743407 demonstra os danos nos aparelhos eletrônicos compatível com 

o problema apontado. Assim, evidente o nexo de causalidade. 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. 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 
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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$ 1.050,00 (mil e cinquenta Reais), conforme orçamento apresentado 

pela Reclamante. No que tange aos lucros cessantes, o autor apresentou 

extratos de movimento de caixa anteriores e posteriores à data do evento, 

no qual demonstra que o valor arrecado no dia 19.07.2015 é inferior às 

demais datas. É presumível que em um local com temperaturas tão 

elevadas quanto as desta Comarca, os clientes optem por fazer suas 

refeições em ambiente climatizado. Contudo, o valor do ressarcimento 

deve ser fixado no montante de R$ 1.366,49 (mil e trezentos e sessenta e 

seis Reais e quarenta e nove centavos), observado a média de R$ 

4.000,00 (quatro mil Reais). pois, o lucro auferido nesta data foi de R$ 

2.633,51 (dois mil e seiscentos e trinta e três Reais e cinquenta e um 

centavos). 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, tenho que é cabível a indenização 

por danos morais, mesmo se tratando de pessoa jurídica, pois, os danos 

experimentados ultrapassam o mero dissabor. Não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para: a) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. b) Condenar a 

Requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 2.416,49 (dois mil e 

quatrocentos e dezesseis Reais e quarenta e nove centavos) 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: 1003515-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GRACE ALVES DA SILVA (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 nº 1003515-35.2017.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por GRACE ALVES DA SILVA, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

objetivando o recebimento de indenização por danos morais, em razão da 

falha na prestação do serviço. Sustenta a parte promovente que é 

consumidora da promovida, UC 6/1283406-5e que, sem aviso prévio, no 

dia 30/05/2016 houve o corte de energia de sua residência, somente 

tomando conhecimento quando, ao chegar em casa, percebera que o 

portão eletrônico não abria. Realizada a audiência para tentativa de 

conciliação, esta restou infrutífera. Em contestação, a promovida alega a 

inexistência de ato ilícito, já que, o corte ocorreu em decorrência da fatura 

04/2016 com vencimento em 08/05/2016 e devidamente quitada no dia 

30/05/2016, requerendo a decretação da litigância de má-fé da 

Requerente e improcedência da ação. Houve impugnação, ratificando a 

inicial. Quanto a litigância de má-fé da parte Autora, tenho que deve ser 

rejeitada, uma vez que suas alegações são dotadas de fundamento. 

Passo ao mérito da lide. O caso posto a julgamento se trata de falha da 

prestação de serviço, diante do corte de energia elétrica, fato este 

incontroverso, já que, em contestação a promovida alegou que o corte 

ocorreu por inadimplência da fatura 04/2016, que venceu em 08/05/2016 e 

que o pagamento somente ocorreu no dia 30/05/2016. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste à parte promovente. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao promovente provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao promovido fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Neste passo, em peça defensiva a parte promovida afirmou que o 

corte, do caso em tela, se dera de maneira devida, diante da inadimplência 

da fatura 04/2016 com vencimento em 08/05/2016 ter sido paga somente 

no dia 30/05/2016, após o referido corte ter ocorrido. Entretanto, a 

Requerida, não junta aos autos documento probatório que houve o aviso 

de corte, obrigação legal que não foi observada pela mesma, já que, 

deverá o consumidor ser previamente comunicado do corte de energia 

elétrica. Neste particular devo ressaltar que, não há nos autos, 

comprovação por parte da promovida que houve o aviso de corte, com 

relação à esta fatura, sendo esta obrigação uma obrigação legal, que não 

foi devidamente cumprida. Neste sentido, vejamos o que fala a Turma 

Recursal Única de MT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO d 

Órgão:Turma Recursal Única dos Juizados Especiais N. 

Recurso:001.2010.021.133-1Recorrente(s):CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - REDE CEMATRecorrida(s):JOANA AMABILE 

MORO SILVARelator:Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO 

EMENTA RECURSO INOMINADO – EFEITO SUSPENSIVO – INCABÍVEL - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

SEXTA FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE 

DÉBITO EM PRAZO DETERMINADO POR LEI ESTADUAL – LEI Nº. 6.942/97 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Cuiabá 

(MT), 08 de maio de 2012. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO 

RelatorRELATÓRIO Visa a recorrente reformar a decisão monocrática 

lançada na movimentação de nº 47, que julgou procedente o pedido 

inaugural, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 10.200,00 (dez mil 

e duzentos reais), a título de danos morais, acrescido de juros legais e 

correção monetária a partir da data da sentença. Em argumento recursal, 

alega a recorrente em sede de preliminar: 1) Concessão de efeito 

suspensivo; 2) Ilegitimidade ativa da recorrida. No mérito: 1) Da 

inexistência da prática de conduta ilícita pela recorrente; 2) Da inexistência 

de dano moral;. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, ou, a 

redução do quantum indenizatório. Em contrarrazões, a recorrida, rechaça 

os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela 

manutenção da sentença atacada. É o relatório.VOTOO Senhor Juiz 

Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator Egrégia Turma Recursal: 

Inicialmente, não vislumbro no caso em exame, a existência de situação 

que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela 

qual rejeito tal pedido. Outrossim, no mesmo sentido, a preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece prosperar, posto que, o simples fato de 
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constar na Unidade Consumidora da fatura de energia elétrica nome 

diverso do aludido nesta ação judicial, não tem o condão de desnaturar a 

pretensão reparatória veiculada, eis que, figura-se no caso em tela, a 

legítima parte que sofreu o dano relatado. Assim, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa arguida, analisando, então, o mérito recursal. Extrai-se 

do conteúdo probatório instruído nos autos que a suspensão de energia 

elétrica na residência da recorrida fora realizado numa sexta-feira, dia 

16/04/10, em virtude do não adimplemento da fatura mensal de Janeiro do 

mesmo ano, no valor de R$ 485,67 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e sete centavos). Além mais, ficou inconteste que o pagamento 

da referida conta em atraso, que ensejou no corte do fornecimento de 

energia elétrica, fora realizado também no dia 16/04/10, ou seja, logo após 

a interrupção de energia. Outrossim, observa-se, também, que o reaviso 

de vencimento de conta referente ao mês de janeiro de 2010 não fora 

devidamente instruído na fatura mensal do mês de fevereiro, mas, tão 

somente, no mês de março do referido ano. Pois bem. A situação ora 

revelada, a lume do que preceitua a Lei Estadual nº. 6.942 de 1997, 

inevitavelmente retrata a ilicitude da conduta administrativa da Rede Cemat. 

Para tanto, vejamos o comando normativo tratado, in verbis: “Art. 1° Fica 

proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários 

pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço 

contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no 

pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para 

efeito de serviços bancários. Art. 2° A efetuação dos cortes no 

fornecimento de água e luz, ressalvado o disposto no Artigo 1° da 

presente lei, só se dará após notificação expressa por parte da empresa 

credora ou sem representante legalmente constituído com um mínimo de 60 

(sessenta) dias de antecedência.” Como se observa, verifica-se que o 

simples fato de a Rede Cemat ter suspendido o fornecimento de energia 

elétrica da recorrida numa sexta-feira, já revela a sua conduta ilícita ante a 

violação do primeiro preceito normativo. Sendo assim, inobstante a 

recorrida a época estar em débito junto a recorrente, tal situação não 

legitimaria o corte de fornecimento de energia elétrica numa sexta-feira, 

por expressa vedação legal. Outrossim, a guisa do segundo preceito 

normativo entabulado, o corte de energia elétrica exige a prévia 

notificação do débito ao devedor com no mínimo 60 (sessenta) dias de 

antecedência ao corte, como funcionamento da condição de 

procedibilidade. E tal condição de procedibilidade não fora devidamente 

respeitada, haja vista que o reaviso de vencimento de fatura só fora 

instrumentalizado na fatura do mês de março de 2010 e, portanto, com 

menos de 60 (sessenta) dias do corte efetuado na residência da 

recorrida. Deste modo, a conduta da ora recorrente violou dois preceitos 

normativos, revelando, assim, a sua ilicitude e consequente dever de 

indenizar a recorrida pelo dano causado em virtude da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica. Ressalte-se que nessas situações é 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. Por sua vez, relativamente ao quantum indenizatório, considerando 

que a recorrida ao atrasar o pagamento de sua fatura mensal de energia 

elétrica contribuiu diretamente para o evento ilícito, entendo que a quantia 

de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) arbitrada pelo Juízo 

monocrático deve, data máxima vênia, ser redimensionada para o patamar 

de R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais), a fim de adequá-lo aos 

normativos da proporcionalidade e da razoabilidade e servindo para 

compensar a recorrida os transtornos sofridos, sem descuidar do fato de 

que a recorrida também contribuiu para a consecução do evento danoso 

apurado. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que 

tempestivos e, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o montante 

indenizatório para o valor de R$ 6.220,00 (seis mil duzentos e vinte reais), 

a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do 

artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 

55, caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 120100211331/2012, GONCALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2012, Publicado no DJE 

08/05/2012) De mesma forma, a parte promovida deveria respeitar o 

descrito no artigo 173 da Resolução 414/2010 da ANEEL, senão veja-se: 

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade 

consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve 

observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica 

e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque 

na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de 

inadimplemento. Assim, tendo o corte da energia elétrica ocorrido sem a 

presença do aviso prévio do futuro corte, ofendendo preceito legal, nas 

duas situações ora posta, tenho que houve falha na prestação do serviço. 

A responsabilidade da parte promovida, fornecedora de serviço, é 

objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação 

dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito 

externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Para a fixação 

do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de 

cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade 

da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do 

lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito 

pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente 

lesada. À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados 

pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Procedo ao alinhamento do valor da indenização 

conforme o entendimento da Turma Recursal Única, a fim de evitar o fluxo 

de recursos perante os Juizados Especiais visando à majoração da 

indenização. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$6.000,00 (seis 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012401-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS (EXEQUENTE)

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012401-69.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sustentando 

excesso na Execução, pois, o cálculo apresentado pela Exequente foi 

realizado com base em valores diversos do salário mensal da mesma. 

Intimada a se manifestar, a Embargada quedou-se inerte conforme 

certidão do ID 2456826. Em análise aos documentos juntados aos 

Embargos à Execução, observo que houve diferenças de valores no 

salário da Embargante nos diversos contratos realizados com a 

administração, o que consequentemente reflete na base de cálculo do 

FGTS. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos a 

fim de prosseguir a execução no valor de R$ 6.091,43 (seis mil e noventa 

e um Reais e quarenta e três centavos). P. I. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. 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: 8010589-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MARISTELA PINHEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SUPER CENTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010589-55.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

promovida por MARISTELA PINHEIRO RAMOS em desfavor de SAGA 

SUPER CENTER COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando que comprou 

da Requerida pelo valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil Reais) e o 

mesmo foi entregue no dia 11 de setembro de 2015. Ocorre que no dia 17 

de setembro de 2015 a autora levou o veículo para fazer uma inspeção 

gratuita pelo SEBRAE, quando foi constatado problema nos amortecedores 

dianteiros. Assim, contatou a Requerida para solucioná-lo, o que foi 

negado pela mesma, razão pela qual ajuizou reclamação no PROCON em 

29 de outubro de 2015, contudo, sem êxito. Além deste transtorno, em 

janeiro/2016 o ar condicionado do carro começou a fazer um estranho 

ruído e não executar a função de forma satisfatória, tendo que 

desembolsar o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa Reais) no 

conserto. 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 nos defeitos apresentados no veículo. 

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, em sua contestação, argumenta que a suspensão 

dianteira não estava coberta pela garantia. Contudo, observo que o defeito 

foi constatado 06 dias após a entrega do veículo. Mesmo tratando-se de 

veículo usado, não é aceitável que a Requerida comercialize produtos 

defeituosos, ainda mais sem qualquer ressalva. Quanto aos argumentos 

apresentados pela Requerida ao pedido de ressarcimento dos valores 

gastos com o conserto do ar condicionado, estes não devem prosperar, 

pois, esta poderia ter apresentado em sua contestação quaisquer 

elementos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito perseguido, o que 

não o fez. Os danos materiais foram comprovados por meio das notas 

fiscais juntados pelo autor no ID 2780738, as quais se mostram idôneos a 

comprovar os fatos alegados na inicial no que tange aos defeitos 

apresentados. Embora se trate de veículo usado, os defeitos 

apresentados não se limitam ao desgaste natural, mas à componentes 

essenciais do veículo, cuja garantia deveria ser assegurada pela 

Requerida, que deveria ter revisado o automóvel antes da tradição. 

Também merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela 

Reclamante. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, 

ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, basta à vítima 

demonstrar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, 

de forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da 

normalidade. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço e o defeito apresentado no produto é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral 

pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como “qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas 

afeições etc”. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). Subsiste, 

pois, o dever do Requerido indenizar 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. Neste 

quadrante, averbe-se que se entende devido o dano moral, que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido e também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando 

tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição ao Reclamado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento no valor 

de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa Reais), a título de danos materiais, 

valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação 

(art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. 

b) CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros pelo INPC , desde a citação 

(art. 405 e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 

362 STJ). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza 

Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011975-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011975-23.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER 

ajuizada por ANTONIO JOÃO DE CAMPOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando que é policial militar e, no ano de 2011, ingressou com 

Mandado de Segurança código 710970, o qual tramitou na Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT e tinha por objeto a 

promoção do autor à graduação de CB PM. A referida ação foi julgada 

procedente em primeira instancia determinando efeitos retroativos da 

promoção a contar de 25/12/2010. Ocorre que o Estado de Mato Grosso 

recorreu da decisão e a Apelação 98745/2015 foi provida, tornando sem 

efeito a portaria que promoveu o autor. Narra o autor que, embora não 

tenha havia determinação judicial neste sentido, o Requerido determinou 

de forma indevida e ilegal descontos de verbas salariais que foram 

percebidas pelo Autor, relativas à diferença entre os subsídios dos 

cargos de SD PM e CB PM, no período em que o mesmo laborou no cargo 

de CB PM. Liminar deferida parcialmente no ID 2465755 determinado que o 

Estado cessasse os descontos na folha de pagamento do autor, referente 

ao período compreendido entre 25.12.2010 - 26.11.2015. O Estado, citado, 

quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Em análise ao caso em questão, 

observo que o autor efetivamente laborou no cargo de CB PM por força de 

decisão judicial e recebeu os subsídios inerentes ao referido cargo de boa 

fé e em contraprestação ao serviço prestado. Portanto, descabe a 

restituição dos pagamentos percebidos pelo servidor. Esta é a orientação 

do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Este Superior Tribunal 

de Justiça firmou entendimento no sentido de não ser devida a restituição 

de valores pagos indevidamente a servidores de boa-fé, com base em 

interpretação errônea, má aplicação da lei, ou equívoco da Administração." 

(AgRg no Resp 963437/DF, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, DJ de 08/09/2008) 2. Agravo regimental desprovido. AgRg 

no REsp 896726 / RS.” Ainda, importante salientar que tal valor recebido 

não serviu como fonte de enriquecimento da parte autora, mas como 

subsídio para si e para sua família, em face da natureza alimentar dos 

seus vencimentos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR 

o Requerido a restituir ao autor os valores descontados na folha de 

pagamento deste, incidindo juros de mora desde a citação de 0.5% e 

correção monetária desde cada desconto indevido pelo índice IPCA. Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011991-11.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSIANE DE FARIA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO nº 8011991-11.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA interposta por contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual pleiteia o pagamento do FGTS sobre a remuneração do 

mesmo de todo o período laborado entre os anos de 2009 e 2011. Insta 

consignar que fora ajuizada Ação perante o Juizado da Fazenda Pública 

em Cuiabá/MT, pelo sistema PJE, processo n° 0500206 

-20.2013.8.11.0001, tendo sido julgado extinto sem julgamento do mérito, 

na data de 10/07/2013, transitada em julgado em 06/11/2013, sendo que 

desta forma vislumbro a interrupção da Prescrição Quinquenal, e, 

consequentemente, tal instituto não encontra-se presente no feito. O 

Estado de Mato Grosso devidamente citado, apresentou Contestação 

requerendo a improcedência dos pedidos contidos em peça exordial. A 

Requerente impugnou à Contestação, ratificando o alegado em peça 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Em primeiro, estando o caderno processual 

devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a 

convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do 

mérito com base no artigo 355, I, do CPC. Versam os autos sobre pedido 

de pagamento, pelo réu para a Requerente, do FGTS sobre a remuneração 

do mesmo do período laborado entre 2009 e 2011. A requerente sustenta 

que foi contratada para laborar junto ao Hospital Regional Antonio Fontes, 

nesta urbe, sendo este pertencente ao Estado de Mato Grosso, em 

março/2011. Alega ainda ter laborado no período de 01.07.2009 até 

30.09.2011, sob a forma de contrato temporário, tendo ocorrido 

prorrogações na contratação. Alega que apesar dos contratos firmados 

com o Ente Público, o mesmo não efetuou o pagamento de seus direitos 

trabalhistas. Por essas razões volve-se ao Poder Judiciário, a fim de ter 

seu direito reconhecido. Cumpre mencionar, sobre os pedidos de 

pagamento do FGTS, há de se seguir o entendimento reafirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no RE 765.320/MG de 

15/09/2016. Na espécie, é inquestionável que a parte autora prestou 

serviços à requerida entre os períodos de junho/2009 a maio/2011, 

conforme se depreende de “Declaração Funcional” expedida pelo próprio 

Hospital. Importante assinalar que os contratos emergenciais firmados pela 

Administração Pública são exceções à regra do concurso público, 

expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que 

dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (...) IX - A lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido também, 

disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

Lei Complementar nº 04/90, acerca da contratação temporária de 

excepcional interesse público (Título VII, Capítulo Único), cuja redação 

merece ser reproduzida: "Art. 263. Para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de 

pessoal por tempo determinado. Art. 264. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - 

atender a situações de calamidade pública; IV - substituir professor ou 

admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica 

do magistério; V - permitir a execução de serviço por profissional de 

notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas 

científica e tecnológica; VI - atender a outras situações motivadamente de 

urgência.* § 1.º As contratações de que trata este artigo terão dotação 

específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto 

nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, 

prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, 

justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) § 2.º O 

recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, 

sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, e observará os 

critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos 

incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. Art. 

265. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste 

Título, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa 

e civil da autoridade contratante. *(Redação dada pela Lei Complementar n. 

12, de 13.01.92) Art. 266. Nas contratações por tempo determinado serão 
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observados os padrões de vencimento dos planos de carreira do órgão 

ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso V do art. 264, 

quando serão observados os valores do mercado de trabalho." Conforme 

se nota, o texto normativo elenca situações excepcionais em que são 

autorizadas as contratações temporárias para atender o excepcional 

interesse público. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, extraindo a 

essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de que só é 

válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. No caso em exame, verifica-se que a parte autora prestou 

serviços ao Estado de Mato Grosso por sucessivos contratos 

temporários, na condição de Técnica em Enfermagem, por longo período, 

mesmo que espaçadamente. É válido ressaltar os meses laborados, quais 

sejam de julho/2009 a dezembro/2009, de janeiro/2010 a dezembro/2010, 

de janeiro/2011 a maio/2011, de julho/2011 a agosto/2011, conforme faz 

prova contracheques acostados a peça exordial. Diante disso, uma vez 

configurada as sucessivas renovações do contrato de trabalho com o 

poder público, resta prejudicado o caráter excepcional da contratação, 

bem como a sua temporalidade, requisitos, estes, essenciais a justificar o 

ato administrativo. Ademais, observa-se que a atividade desenvolvida pela 

requerente não se enquadra nas hipóteses de contratação temporária 

previstas na Lei Complementar nº 04/90, nem preenche os requisitos 

elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário acima mencionado, o que evidencia claramente a 

necessidade permanente do Estado em manter estes serviços, afastando 

definitivamente o caráter excepcional da contratação. Logo, pode-se 

concluir que a Administração Pública se utilizou do disposto no art. 37, IX, 

da CRFB/88 para preencher cargos cuja necessidade do serviço prestado 

é contínua, o que torna nulo o contrato de trabalho firmado entre as 

partes. Nesse sentido é a jurisprudência: Recurso extraordinário. 

Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de 

lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais 

que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte 

Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo 

determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e 

regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da 

Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. 

Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. 

Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da 

Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e 

trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, a 

constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de 

contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra 

da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras 

que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na 

Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O 

conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser 

resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema 

de que, para que se considere válida a contratação temporária, preciso 

que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de 

contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o 

interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja 

indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 

permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das 

contingências normais da Administração (...) RE 658.026/MG, 09/04/2014. 

Desse modo, estando evidenciada a descaracterização do contrato 

temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a 

ausência de comprovação do excepcional interesse público e as 

sucessivas renovações do contrato de trabalho, aplica-se ao caso o § 

2.º, do artigo 37, da Constituição da República que anuncia: "Art. 37. (...) II 

- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Portanto, diante disso, o ato 

administrativo, conforme já dito, é nulo e, por consequência, surge à parte 

autora o direito de perceber os valores referentes ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e eventual saldo de salário do período 

trabalhado, não havendo que se falar em demais verbas trabalhistas, 

consoante preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, somados ao 

entendimento da jurisprudência, conforme segue: "Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário." Veja o 

posicionamento firmado pela Suprema Corte na ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário 765320 RG/MG: EMENTA: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. É idêntico o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO INTERNO – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações 

de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando, assim, o direito 

ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado. (AgR 48315/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: 

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar 

o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS referente aos 

períodos de sejam de julho/2009 a dezembro/2009, de janeiro/2010 a 

dezembro/2010, de janeiro/2011 a maio/2011, de julho/2011 a agosto/2011, 

a serem atualizados na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC; b) Sem custas; a) Honorários 

advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; c) Processo 

não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496 § 3.º, II 

CPC; d) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 8011677-65.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE AGUIAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011677-65.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 
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nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por ANA CAROLINE 

AGUIAR DE OLIVEIRA em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, alegando que em 26.02.2014, 

firmou contrato temporário com a Requerida para exercer o cargo de 

agente universitário, lotada em Nova Mutum – MT. Ficou pactuado que 

receberia o valor de R$ 2.516,39 (dois mil e quinhentos e dezesseis Reais 

e trinta e nove centavos) mensal, cujo contrato teria o prazo de dez 

meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo pelas partes , desde que 

cumprida a comunicação prévia de 30 dias. Assim, em 01.09.2014 a 

autora informou por escrito à Requerida o interesse na rescisão contratual 

a partir de 01.10.2014. Ocorre que as verbas rescisórias foram pagas 

parcialmente, pois lhe era devido o valor de R$ 3.425,07, no entanto, a 

Requerida somente pagou o valor de R$ 1.549,51 (mil e quinhentos e 

quarenta e nove Reais e cinquenta e um centavos). A Requerida, por sua 

vez, apresentou contestação arguindo ausência de interesse de agir, 

pois, a autora já teria recebido seu crédito antes do ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

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

de Processo Civil. A Requerida juntou no ID 2462017 holerite do mês de 

outubro/2014, no qual consta o pagamento apenas do valor de R$ 

1.549,51 (mil e quinhentos e quarenta e nove Reais e cinquenta e um 

centavos). Não houve impugnação ao cálculo apresentado pela autora. 

Portanto, entendo devido o saldo remanescendo no montante de R$ 

1.875,56 (mil e oitocentos e setenta e cinco Reais e cinquenta e seis 

centavos). No que tange ao pedido de danos morais, os transtornos 

ultrapassaram o mero dissabor, pois, trata-se de verba alimentar devida à 

autora que não foi quitada até a presente data. 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. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

para condenar a Requerida ao pagamento saldo remanescendo no 

montante de R$ 1.875,56 (mil e oitocentos e setenta e cinco Reais e 

cinquenta e seis centavos), valor este que deverá ser corrigido desde a 

propositura da ação e juros de 1% ao mês desde a citação válida. 

CONDENAR a Requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil Reais), acrescidos de juros, desde a citação (art. 405 

e 406 CC) e correção monetária a partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). 

Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Processo: 8010144-37.2016.8.11.0006 

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 ANULATÓRIA C/C 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR ajuizada por ROOSEVELT NEVES RODRIGUES em face da 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, alegando que 

a Portaria 2376/2014, de 31.10.2014, designou membros para compor 

Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, a fim de apurar 

violação do artigo 143, III, IV, VII da Lei 04/1990. Ocorre que a data da 

ultima conduta supostamente praticada pelo autor foi 31.01.2013, data em 

que o fato ou transgressão se tornou conhecido, momento em que 

começa correr o prazo prescricional. Verifica-se o prazo de 1 ano e nove 

meses até o momento em que ocorreu formação do Processo Disciplinar, 

31.10.2014, quando houve interrupção do prazo prescricional, o qual 

voltou a correr em 03.03.2015, pois, nos termos do artigo 179 da LC 

04/1990, o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 

cento e vinte dias. Assim, em 03.06.2015 prescreveu o prazo da ação 

disciplinar em seu desfavor, considerado o prazo de dois anos previsto 

para apuração da penalidade disciplinar de repreensão e suspensão, nos 

moldes do artigo 154 c/c artigo 169, II da Lei 04/1990. A Requerida, por 

sua vez, apresentou contestação afirmando que em 09.07.2015 foi 

publicada a Portaria 1669/2015 designando nova comissão para apurar 

supostas infrações cometidas pelo autor, portanto, a portaria que ensejou 

a presente demanda não produz mais efeitos, razão pela qual requer a 

extinção do feito por falta de interesse processual. No mérito, argumenta 

que a data informada na inicial da ultima conduta supostamente praticada 

pelo autor está equivocada, pois, foi noticiado condutas à Requerida em 

27.06.2013 e 09.04.2014. Prossegue sustentando que o prazo 

prescricional está suspenso até decisão final proferida por autoridade 

competente, nos termos do artigo 169 §4º da Lei 04/1990. Apresenta, 

ainda, cálculo no qual a prescrição se opera em 27.10.2016. Ademais, a 

conduta apurada é definida como crime e, nos termos da jurisprudência, o 

prazo prescricional é o definido no Código Penal. É o relatório. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, 

além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Rejeito a preliminar de falta de interesse processual, pois, o objetivo do 

autor é a declaração de prescrição do processo administrativo instaurado 

e ainda não concluído. Passo à análise do mérito. O autor juntou aos autos 

cópia do processo administrativo fornecido pela Requerida em atenção ao 

pedido da Defensoria Pública. Dá análise do mesmo é possível depreender 

que foi originado para apurar condutas descritas no artigo 143, I, V e XI da 

LC 04/1990, conforme Instrução Sumária juntada no ID 2460879 (pág 21) e 

portaria 2376/2014 (pág. 23 do referido Id), datada de 31.10.2014. 

Posteriormente, a supracitada portaria foi substituída pela portaria 

1669/2015 de 09.07.2015, instituindo nova comissão (Id 2460887 pág. 18). 

O fato é o processo administrativo foi formalmente instaurado em 

31.10.2014, há mais de três anos, e não há notícias nos autos sobre a 

conclusão do referido processo administrativo até a presente data. A 

administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança 

jurídica – da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e 

da eficiência. Nos termos do artigo 179 da lei 04/1990 a conclusão do 

processo disciplinar não poderá exceder o prazo de 120 dias, a contar da 

constituição da comissão. O lapso temporal pelo qual perdura o processo 

administrativo em questão não se coaduna com os princípios norteadores 

da administração supracitados, gerando ao autor insegurança jurídica. Em 

que pese o artigo 169 § 3º da Lei 04/1990 disciplinar quanto à interrupção 

da prescrição, esta não pode ser ad eternum aguardando a boa vontade 

da administração em finalizar o procedimento administrativo instaurado. 

Assim, transcorrido prazo suficiente para a consumação da prescrição 

intercorrente, nos parâmetros do inciso II do artigo 169 da lei 04/1990, a 

declaração do direito de punir as condutas apuradas nas portarias 

2376/2014 e 1669/2015 é medida que se impõe, conforme jurisprudência 

do TJMT: “MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO PODER 

JUDICIÁRIO - PAD - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PENA DE 

DEMISSÃO - DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STJ - RMS 

N. 17.735-MT - ANÁLISE NA VIA MANDAMENTAL - POSSIBILIDADE - 

REPREENSÃO - PENA TAMBÉM SUGERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - 

ORDEM CONCEDIDA EM PARTE - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - LEI COMPLEMENTAR N. 04/90, ART. 

169, II - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PERDA DO DIREITO DE PUNIR - 
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RECONHECIMENTO - PRECEDENTES - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.Reconhecida pelo STJ a 

desproporcionalidade da pena de demissão aplicada ao servidor em 

processo administrativo disciplinar e a possibilidade de reanálise em 

mandado de segurança, após sopesadas as contingências e aferidos os 

fatos, concede-se parcialmente a ordem para impor a de 

repreensão.Atendendo-se ao disposto no inciso II do art. 169 da Lei n. 

04/90, e havendo o decurso de prazo suficiente para a consumação da 

prescrição intercorrente, declara-se a perda do direito de punir, 

extinguindo-se o processo administrativo disciplinar. (MS 31948/2002, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado 

em 11/12/2014, Publicado no DJE 18/12/2014).” Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, extinguindo o processo 

administrativo disciplinar objeto desta demanda. Sem custas e sem 

honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 

496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE 

DIREITO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007831-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007831-91.2017.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

PEDROSA MARIA DE ALMEIDA, técnica em enfermagem, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado à inicial, resta caracterizada a insalubridade em grau 

médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma 

habitual e permanente. Desse modo, concluindo o LTCAT como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 

que nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal 

nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o 

adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento 

base da servidora desde 15.01.2014 até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem 

ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das 

ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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: 1007520-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VANILTON MARTINS DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007520-03.2017.8.11.0006 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 
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POR DANOS MORAIS proposta por VANILTON MARTINS DE MELO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 

21.09.2017 por um débito no valor de R$ 119,39 (cento e dezenove Reais 

e trinta 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. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, pois, o autor juntou no ID 10920215 documento hábil a comprovar a 

negativação. 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 

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, conforme extrato juntado aos autos. 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: 1007540-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

BRUNO LIMPIAS ORTIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007540-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BRUNO 

LIMPIAS ORTIZ em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu 

nome em 06.03.2017 por um débito no valor de R$ 957,03 (novecentos e 

cinquenta e sete Reais e três centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da 

inicial, não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não 

ter promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu 

nome, pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. O Banco reclamado apresentou 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. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

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 
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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, conforme extrato juntado aos autos. 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: 1006948-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CASSIO WILLIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006948-47.2017.8.11.0006 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 CASSIO WILLIAM DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 

10.12.2014 por um débito no valor de R$ 913,68 (novecentos e treze 

Reais e sessenta 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. 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 

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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) 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$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 
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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: 8010671-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO nº 8010671-86.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA interposta por contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na qual pleiteia o pagamento do FGTS sobre a remuneração do 

mesmo de todo o período laborado entre os anos de 2009 e 2011. O 

Estado de Mato Grosso devidamente citado, apresentou Contestação 

requerendo a improcedência dos pedidos contidos em peça exordial. A 

Requerente impugnou à Contestação, ratificando o alegado em peça 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o que merece registro. 

Fundamento e Decido. Em primeiro, estando o caderno processual 

devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a 

convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do 

mérito com base no artigo 355, I, do CPC. Versam os autos sobre pedido 

de pagamento, pelo réu para o Requerente, do FGTS sobre a remuneração 

do mesmo do período laborado entre 2009 e 2011. O Requerente sustenta 

que foi contratada para laborar junto ao Hospital Regional Antonio Fontes, 

nesta urbe, sendo este pertencente ao Estado de Mato Grosso, em 

junho/2011. Alega ainda ter laborado no período de 01.06.2009 até 

31.12.2011, sob a forma de contrato temporário, tendo ocorrido 

prorrogações na contratação. Alega que apesar dos contratos firmados 

com o Ente Público, o mesmo não efetuou o pagamento de seus direitos 

trabalhistas. Por essas razões volve-se ao Poder Judiciário, a fim de ter 

seu direito reconhecido. Cumpre mencionar, sobre os pedidos de 

pagamento do FGTS, há de se seguir o entendimento reafirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no RE 765.320/MG de 

15/09/2016. Na espécie, é inquestionável que a parte autora prestou 

serviços ao ente requerido nos períodos de junho/2009 a dezembro/2011, 

conforme se depreende de Contratos, Termo Aditivo, bem como de 

Contracheques acostados à peça exordial. Importante assinalar que os 

contratos emergenciais firmados pela Administração Pública são 

exceções à regra do concurso público, expressamente prevista no art. 

37, IX, da Constituição Federal, que dispõe: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

(...) IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Nesse sentido também, disciplina o Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar nº 

04/90, acerca da contratação temporária de excepcional interesse público 

(Título VII, Capítulo Único), cuja redação merece ser reproduzida: "Art. 

263. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo 

determinado. Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I - combater 

surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a situações de 

calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir professor visitante, 

inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V - permitir a 

execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive 

estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender 

a outras situações motivadamente de urgência.* § 1.º As contratações de 

que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o 

prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, 

cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo 

máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente 

prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até 

a nomeação por concurso público. *(Redação dada pela Lei Complementar 

n. 12, de 13.01.92) § 2.º O recrutamento será feito mediante processos 

seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande 

circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na 

hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de 

situação emergencial. Art. 265. É vedado o desvio de função de pessoa 

contratada, na forma deste Título, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) Art. 266. Nas 

contratações por tempo determinado serão observados os padrões de 

vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, 

exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os 

valores do mercado de trabalho." Conforme se nota, o texto normativo 

elenca situações excepcionais em que são autorizadas as contratações 

temporárias para atender o excepcional interesse público. Além disso, o 

Supremo Tribunal Federal firmou entendimento com repercussão geral no 

RE 658.026/MG, extraindo a essência jurídica do art. 37, inciso IX da 

CF/88, no sentido de que só é válida a contratação temporária da 

administração pública, quando preenchidos os seguintes requisitos: a) os 

casos excepcionais devem estar previstos em lei; b) o prazo de 

contratação deve ser predeterminado; c) a necessidade deve ser 

temporária; d) o interesse público tem que ser excepcional; e e) a 

necessidade de contratação seja indispensável. No caso em exame, 

verifica-se que a parte autora prestou serviços ao Estado de Mato Grosso 

por sucessivos contratos temporários, na condição de Técnica em 

Enfermagem, por longo período, mesmo que espaçadamente. É válido 

ressaltar os meses laborados, quais sejam de junho/2009 a 

dezembro/2009, de janeiro/2010 a dezembro/2010, de janeiro/2011 a 

dezembro/2011, conforme faz prova contracheques, termo aditivo, bem 

como Contratos Temporários acostados a peça exordial. Diante disso, uma 

vez configurada as sucessivas renovações do contrato de trabalho com o 

poder público, resta prejudicado o caráter excepcional da contratação, 

bem como a sua temporalidade, requisitos, estes, essenciais a justificar o 

ato administrativo. Ademais, observa-se que a atividade desenvolvida pela 

requerente não se enquadra nas hipóteses de contratação temporária 

previstas na Lei Complementar nº 04/90, nem preenche os requisitos 

elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário acima mencionado, o que evidencia claramente a 

necessidade permanente do Estado em manter estes serviços, afastando 

definitivamente o caráter excepcional da contratação. Logo, pode-se 

concluir que a Administração Pública se utilizou do disposto no art. 37, IX, 

da CRFB/88 para preencher cargos cuja necessidade do serviço prestado 

é contínua, o que torna nulo o contrato de trabalho firmado entre as 

partes. Nesse sentido é a jurisprudência: Recurso extraordinário. 

Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de 

lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais 

que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte 

Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo 

determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e 

regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da 

Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. 

Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. 

Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da 

Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e 

trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, a 

constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de 

contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra 

da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras 

que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na 

Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O 

conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser 

resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema 

de que, para que se considere válida a contratação temporária, preciso 

que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de 

contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o 

interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja 

indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 
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permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das 

contingências normais da Administração (...) RE 658.026/MG, 09/04/2014. 

Desse modo, estando evidenciada a descaracterização do contrato 

temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a 

ausência de comprovação do excepcional interesse público e as 

sucessivas renovações do contrato de trabalho, aplica-se ao caso o § 

2.º, do artigo 37, da Constituição da República que anuncia: "Art. 37. (...) II 

- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Portanto, diante disso, o ato 

administrativo, conforme já dito, é nulo e, por consequência, surge à parte 

autora o direito de perceber os valores referentes ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e eventual saldo de salário do período 

trabalhado, não havendo que se falar em demais verbas trabalhistas, 

consoante preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, somados ao 

entendimento da jurisprudência, conforme segue: "Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário." Veja o 

posicionamento firmado pela Suprema Corte na ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário 765320 RG/MG: EMENTA: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. É idêntico o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO INTERNO – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações 

de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando, assim, o direito 

ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado. (AgR 48315/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: 

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar 

o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS referente aos 

períodos de sejam de junho/2009 a dezembro/2009, de janeiro/2010 a 

dezembro/2010 e de janeiro/2011 a dezembro/2011, a serem atualizados 

na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte 

no art. 487, I CPC; b) Sem custas; a) Honorários advocatícios a serem 

arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15; c) Processo não sujeito ao 

reexame necessário de sentença, forte no art. 496 § 3.º, II CPC; d) 

Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010986-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO Nº 8010986-17.2016.8.11.0006 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidões. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pela prescrição da 

pretensão executiva dos honorários advocatícios arbitrados em razão da 

atuação como defensora dativa em processo código 94821, no valor de 

R$374,96 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), 

bem como arguiu excesso de execução em honorários arbitrados em 

processo código 98578, no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais), alegando que a parte autora teria aplicado indexador, para 

atualização de valor, diverso do que a legislação e a jurisprudência 

autorizam. Em análise detida dos autos, bem como documentos juntados 

aos mesmos, observo que se encontra presente o instituto da Prescrição 

no que se refere aos honorários arbitrados no processo de código 94821, 

no valor de R$374,96 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis 

centavos), bem como excesso na execução de honorários arbitrados em 

processo código 98578, no valor de R$1.800 (um mil e oitocentos reais). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos a fim de 

declarar a extinção pela prescrição de execução quanto aos honorários 

arbitrados no processo de código 94821, no valor de R$374,96 (trezentos 

e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), bem como prosseguir 

a execução no valor de R$ 1. 846,96 (um mil oitocentos e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), no que tange aos honorários arbitrados 

em processo código 98578, haja vista que deve ser aplicada a TR para 

atualização monetária das dívidas do Estado, conforme cálculo 

apresentado pelo Requerido. P. I. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006976-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FEITOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006976-15.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por JULIO CESAR FEITOSA DOS SANTOS em 

desfavor de UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ-UNOPAR, alegando 

que teve seu nome lançado no cadastro restritivo de crédito, porém tal 

fato não se dera de forma legítima, uma vez não ter finalizado a matrícula 

com a Universidade. 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. Neste passo, nota-se que já fora 
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retificado o nome do polo passivo da demanda, uma vez ser EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sendo esta a vir figurar como 

Requerida no presente feito. 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 parte Requerida comprovar a legitimidade 

das cobrança e consequente restrições, o que não o fez, pois, em que 

pese suas alegações em peça de defesa, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos/provas cabais que comprovem tais fatos. Tenho que não fora 

comprovado que o Requerente tenha assistido aulas, nem mesmo que 

tenha efetivado a matrícula em curso oferecido pela Requerida. Desta 

feita, não comprovada a legitimidade nas inscrições do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes, a declaração da inexistência dos débitos é 

medida que se impõe. Nesta senda, 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 inscrições 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$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débitos 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$ 7.000,00 (sete 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006940-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE MORAES (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006940-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por RENATO DE MARAES em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em por um débito no valor 

de R$ 188,69 (cento e oitenta e oito e oito Reais e sessenta e nove 

centavos) e R$94,24 (noventa e quatro Reais e vinte quatro centavos), 

respectivamente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 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. 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 
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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$ 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. 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: 1005170-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA PEREIRA DA LUZ RIBEIRO (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. 1005170-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por LUCINEIA 

PEEIRA DA LUZ SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que a Requerida, inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor R$ 135,03 (cento e trinta e cinco Reais e 

três 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 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: 1003318-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003318-80.2017.8.11.0006 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por Talita Rodrigues Leite, através da Defensoria 

Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso, Secretário de Saúde do 

Município de Cáceres e do Município de Cáceres/MT. Em síntese, a Sra. 

Talita Rodrigues Leite, irmã do Sr. Luiz Fernando Rodrigues Leite, alega 

que seu irmão é portador de Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de alucinógenos - transtorno psicótico (CID F 16.5), 

apresentando risco para sua genitora, pessoa idosa, vez que 

constantemente profere ameaças, bem como apresenta agressividade em 

razão do uso prolongado de substâncias ilícitas, sendo necessária a sua 

imediata internação para tratamento de drogadição. Assim, o Requerente 

necessita de internação IMEDIATA em clínica especializada em tratamento 

de dependentes químicos ainda que no setor privado e/ou em outra cidade 

e/ou Estado da Federação (caso em que deverá ser providenciado 

também o custeio de transporte, alimentação e hospedagem do primeiro 

requerido e de um familiar durante todo o tratamento). Deferida a tutela 

antecipada no ID 7832124, determinando a internação compulsória de Luiz 

Fernando Rodrigues Leite, bem como que o Requerido, a suas expensas, 

disponibilizar, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento de dependentes 

químicos, em clínica especializada, seja na rede pública ou particular, 

alusiva ao tratamento psiquiátrico que o Requerente suporta, conforme 

prescrição médica. O Estado Requerido apresentou contestação 

argumentando que a maior parte dos serviços de tratamento em Saúde 

Mental está sob a gestão dos municípios, destacando a inexistência de 

argumentos válidos para a retirada do doente do convívio familiar, 

devendo ser julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, pois a 

internação psiquiátrica deve ficar restrita aos episódios de urgência e ou 

emergência. O Município, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, pois o 

objeto da demanda trata-se de “Alta Complexidade”, devendo ser 

fornecido pelo Estado, uma vez que o Município não dispõe de clínica 

especializada em tratamento de dependentes químicos, no mais, informa 

que providenciou o tratamento para o autor, pugnando pela extinção do 
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feito pela perda do objeto. A Defensoria Pública impugnou as 

contestações e manifestou que até o momento da impugnação a liminar 

não havia sido cumprida, não havendo que se falar em perda de objeto da 

ação. A preliminar arguida pelo Município de Cáceres se confunde com o 

mérito, e com ele será analisado. As provas necessárias à elucidação dos 

fatos narrados na inicial estão presentes nos autos, razão pela qual 

passo à apreciação das matérias ventiladas, em consonância com a 

disposição do art. 355, I do Código de Processo Civil. Cumpre salientar que 

o Estado brasileiro consiste em um Estado Democrático de Direitos, cujos 

fundamentos são delineados no artigo inicial da Constituição Federal 

promulgada em 05 de outubro de 1988, notadamente, com uma carga 

humanista, conforme a consagração da dignidade da pessoa humana, por 

meio da previsão expressa e diga-se, exemplificativa, dos direitos 

fundamentais, veja: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - 

a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” 

Como é cediço, os direitos fundamentais é instituto que não requer muitas 

explicações, tendo em vista a notoriedade de sua acepção, pois são 

aqueles direitos considerados indispensáveis à pessoa humana, 

necessários para assegurar a todos uma existência digna, livre e igual, 

exigindo a concretização e incorporação no dia a dia dos cidadãos e 

agentes pelo Estado. Neste diapasão, o direito à saúde qualifica-se como 

um direito fundamental de segunda geração ou direito social, cuja 

característica essencial compreende na necessidade de prestação pelo 

Estado, ou seja, para serem efetivos devem ser proporcionados pelo 

Poder Público. Em razão disso, os direitos de prestação em sentido estrito 

se sujeitam à regulação por meio do constituinte derivado e à 

disponibilidade de recursos econômico-financeiros do Estado. Nesse 

passo, a prestação material pelo Estado no que atine, in casu¸ à saúde, 

submete-se, necessariamente, ao princípio da reserva do possível, que 

reduz a atuação estatal de acordo com as possibilidades financeiras. A 

Constituição Federal prevê, exaustivamente, a proteção à pessoa humana, 

consagrando em vários dispositivos direitos que visam à vida digna, em 

especial, o direito à saúde. Assevera no art. 196 que, a saúde é destinada 

a todos e dever do Estado, independentemente da esfera de poder, 

atribuindo, portanto, a obrigação de promover atos indispensáveis à sua 

concretização, veja: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Não bastasse às previsões expressas na Carta Magna, o 

Estado brasileiro é signatário de inúmeros Tratados Internacionais sobre 

Direitos Humanos, que consagram como direito fundamental a saúde, 

implicando ao Poder Público a implementação de políticas no sentido de 

efetivar o direito em apreço. Compete a todos os entes federativos 

fornecer tratamento adequado aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes ou não no País, independentemente, se residem ou não no 

domicílio onde receberão o tratamento de saúde adequado à sua 

necessidade. Diante da indivisibilidade do fornecimento de serviços de 

saúde pela rede pública, o Ministério da Saúde por meio da Portaria nº. 

055/1999 da Secretaria de Assistência à Saúde, instituiu, em âmbito 

nacional, o Tratamento Fora de Domicílio, que tem por escopo o auxílio 

financeiro aos pacientes que necessitam de tratamento disponibilizado em 

outra unidade de saúde situada em área territorial diversa do domicílio, 

competindo aos entes federativos o custeio dos respectivos pacientes e 

acompanhantes, nos termos do artigo primeiro. Preleciona a Portaria, que o 

auxílio em apreço somente deverá ser concedido se na unidade de saúde 

do domicílio não for disponibilizado o tratamento necessário quando 

esgotados todos os meios de atendimento, devendo encaminhar os 

pacientes mediante ordem médica, bem assim, o prévio agendamento pela 

Central de Regulação de Saúde. No mesmo sentido, a Resolução CIB nº. 

061/2003, prevê as disposições relativas ao custeio e hipóteses de 

concessão do Tratamento Fora do Domicílio, traçando inclusive a 

responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio do tratamento. 

Destarte, da forma que se apresenta a situação, em que restou 

sobejamente evidenciado que o autor está acometido de transtorno mental 

decorrente do uso de drogas, sendo recomendado por médico 

especialista sua internação para tratamento adequado, como forma de 

emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à 

saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em 

que foi deduzido, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, tornando definitiva a liminar, para 

DETERMINAR que os Requeridos disponibilizem tratamento adequado ao 

autor pelo tempo necessário, e assim prosseguir com seu tratamento de 

sua enfermidade. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar 

deferida nos autos. 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 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos 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: 1007686-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SONAQUE (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007686-35.2017.8.11.0006 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 ANDERSON DOS 

SANTOS SONAQUE em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 por débito no valor de R$ 964,36 

(Novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos), lançado 

em 14/06/2016, referente ao contrato nº MP709766004300522066, 

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 arguida 

pela requerida posto que 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 
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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). Não havendo mais preliminares, passo à análise 

do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

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. 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$ 8.000,00 (oito mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) 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$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1007685-50.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEITON ALEXANDRE 

DE SOUZA MONTEIRO em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS, alegando a autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida nos valores de R$ 3.608,11 (Três 

mil seiscentos e oito reais e onze centavos) em tese conforme gerado 

contrato de número 87019100036373, lançado em 21/08/2015, 

impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio local, e em 

contato com a requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do 

cadastro de devedores e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Primeiramente REJEITO o pedido 

da requerida de redesignação de audiência de conciliação, posto que a 

citação ocorreu em tempo hábil para o comparecimento da parte requerida, 

e para a apresentação de defesa, cujo prazo se iniciará somente a partir 

da realização da audiência de conciliação. 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 
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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 peça defensiva a Requerida argumenta que os referidos 

débitos se tratam de crédito de uma RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PF - PRÉ 

FIXADA – CAIXA, que foi cedido a Ativos S/A., adquiridos onerosamente 

da Caixa Econômica Federal, mediante contrato de cessão de direitos, e 

que o contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a reclamante é 

válido, tem objeto lícito e foi celebrado de acordo com a vontade das 

partes, sendo totalmente descabida a pretensão da parte requerente em 

alegar que desconhece o débito que originou a cessão. Em que pese as 

alegações da requerida acerca da legitimidade da cobrança, entendo 

razão não lhe assiste, posto que apesar da requerida trazer aos autos 

Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e 

Outras Avenças firmado com a Caixa Econômica Federal, não há nos 

autos provas da origem do suposto débito da parte autora ou de que tal 

débito faria parte das operações cedidas à requerida. Sendo assim, não 

estando comprovada que o autor efetuou a alegada contratação originária 

nem a existência da cessão de crédito, não há que se falar em legalidade 

da cobrança e da negativação. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomaram o devido cuidado na gestão 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$ 

8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) 

DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de 

devedores, pelo débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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: 1007668-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007668-14.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARIA JOSE DA SILVA 

em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, 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$ 500,08 (Quinhentos reais e oito centavos), em 01.03.2016 

gerado em tese sob o número de contrato 18495367, 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. 

Primeiramente REJEITO o pedido da requerida de redesignação de 

audiência de conciliação, posto que a citação ocorreu em tempo hábil para 

o comparecimento da parte requerida, e para a apresentação de defesa, 

cujo prazo se iniciará somente a partir da realização da audiência de 

conciliação. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

Requerida argumenta que adquiriu onerosamente da Caixa Econômica 

Federal, mediante contrato de cessão de direitos, créditos de diversos 

devedores, e, consequentemente passou a ser credora dessas 

operações, e que o contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a 

parte autora é válido, tem objeto lícito e foi celebrado de acordo com a 

vontade das partes, sendo totalmente descabida a pretensão da parte 

requerente em alegar que desconhece o débito pela qual foi inscrito nos 

cadastros de restrição ao crédito. Em que pese os argumentos da 

requerida acerca da legitimidade da cobrança, entendo que a cessão não 

restou comprovada, posto que a requerida não trouxe qualquer 

documento que corrobore suas alegações. Não estando comprovado que 

o autor efetuou a alegada contratação originária nem a existência da 

cessão de crédito, não há que se falar em legalidade da cobrança e da 

negativação. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomaram o devido cuidado na gestão 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 
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autos que todas estão sendo discutidas judicialmente. 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. 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: 1006295-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA GARCIA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006295-45.2017.8.11.0006 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 DEBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA SEBASTIANA GARCIA em 

desfavor de BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP, 

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$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) referente ao 

contrato 034503067000634A 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. 

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 o pedido da requerida 

de redesignação de audiência de conciliação, posto que a citação ocorreu 

em tempo hábil para o comparecimento da parte requerida. Nota-se que a 

reclamada compareceu à sessão de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

Passo à análise do mérito. 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 fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

todos os gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis 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$ 6.000,00 (seis 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: 1007071-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007071-45.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VERA LUCIA DE JESUS 

DOS SANTOS em desfavor de ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, 

nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz 

que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores 

pela requerida nos valores de R$ 135,12 (cento e trinta e cinco reais, e 

doze centavos) em tese conforme gerado contrato de número 59048167, 

no valor de R$ 559,75 (quinhentos e cinquenta e nove reais, e setenta e 

cinco centavos) em tese conforme gerado contrato de número 

773794287, no valor de R$ 265,94 (duzentos e sessenta e cinco centavos 

e noventa e quatro centavos) em tese conforme gerado contrato de 

número 5058588, todos lançados em 24/08/2014, 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 à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

peça defensiva a Requerida argumenta que os referidos débitos se tratam 

de créditos de Cheque Especial – Cheque Especial Classic, Cartão de 

Crédito - Ourocard Mastercard, e CDC Empréstimo - BB Crédito 

Renovação, que foram cedidos a Ativos S/A, adquiridos onerosamente do 

Banco do Brasil, mediante contrato de cessão de direitos, e que o contrato 

firmado entre o Banco do Brasil e a reclamante é válido, tem objeto lícito e 

foi celebrado de acordo com a vontade das partes, sendo totalmente 

descabida a pretensão da parte requerente em alegar que desconhece o 

débito que originou a cessão. Em que pese as alegações da requerida 

acerca da legitimidade da cobrança, entendo razão não lhe assiste, posto 

que apesar da requerida trazer aos autos Instrumento Particular de 

Cessão de Créditos firmado com o Banco do Brasil, não há nos autos 

provas da origem do suposto débito da parte autora ou de que tal débito 

faria parte das operações cedidas à requerida. Sendo assim, não estando 

comprovada que o autor efetuou a alegada contratação originária nem a 

existência da cessão de crédito, não há que se falar em legalidade da 

cobrança e da negativação. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomaram o devido cuidado na gestão 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 gravames posteriores 

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$ 

6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o 

pedido da requerida de condenação da autora por litigância de má-fé, já 

que não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses 

preconizadas no artigo 80 do CPC. Ante o exposto, julgo procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) 

DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de 

devedores, pelo débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 6.000,00 

(seis 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: 1005559-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005559-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ACÃO DE 

INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANA DA SILVA 

OLIVEIRA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I, em que a autora alega que 

nunca teve relação Jurídica com a empresa Promovida, nem sequer 

qualquer vínculo de consumo. Após realização de consulta de crédito, foi 

identificado pela Promovente um apontamento indevido pela parte 

Reclamada incluído no cadastro de mau pagadores na data 17/07/2013, 

referente ao contrato nº 56020765421, no valor R$ 289,14, e contrato nº 

16082193751, na data 20/08/2013, no valor R$ 507,48, negativados 

indevidamente pela requerida, e em contato com a requerida não obteve 

êxito em solucionar o caso. Ao final requer a declaração de inexistência 

de débito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 
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o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito as preliminares de 

incompetência do juizado em razão de necessidade de perícia contábil, e 

também o pedido de comparecimento pessoal da parte autora, pois 

entendo desnecessários para a solução da lide. 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 à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. A 

Requerida argumenta que o crédito em que se funda a ação, foi objeto de 

cessão entre a NATURA COSMÉTICOS S.A. e a requerida, tendo havido a 

regular notificação da operação de cessão à parte autora, e que o ato de 

lançar o nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito não 

gera o dever de indenizar, constituindo-se como mero dissabor, derivado 

de conduta da própria parte, que não honrou suas obrigações contratuais. 

Em que pese os argumentos da requerida acerca da legitimidade da 

cobrança, entendo que a cessão não restou comprovada, posto que a 

requerida não trouxe qualquer documento que corrobore suas alegações. 

Não estando comprovada que o autor efetuou a alegada contratação 

originária nem a existência da cessão de crédito, não há que se falar em 

legalidade da cobrança e da negativação. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomaram o devido cuidado na gestão 

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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débitos da parte 

autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a exclusão 

definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelos débitos aqui 

discutidos; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; 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: 1007543-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007543-46.2017.8.11.0006 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 JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ADEILSON 

SILVA DA COSTA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu 

nome em 15.02.2014 por um débito no valor de R$ 184,89 (cento e oitenta 

e quatro Reais e oitenta e nove centavos) e R$ 35,81 (trinta e cinco Reais 

e oitenta e um centavos), respectivamente. 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 preliminar de Inépcia da 

inicial, não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não 

ter promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu 

nome, pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. REJEITO a preliminar de prescrição, pois na consulta 

realizada pela autora em 24.11.2017 o nome do autor ainda estava inscrito 

no cadastro restritivo de crédito pelo Requerido, persistindo eventual 

dano. 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 
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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 

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: 1007650-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

SIZENEI ANTONIO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

KHRISTIAN SANTANA RAMOS (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: 1007650-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SIZENEI 

ANTONIO SILVA E LIMA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que é usuário das Unidades 

Consumidoras 6/654802-8 e 6/1141939-7. Narra que no dia 28/11/2015 

houve suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência 

por queima no medidor, ficando interrompido por mais de 48 horas. A partir 

desta data a Requerida passou a realizar cobranças incompatíveis com o 

consumo, pois, com a perda do medidor, o valor era cobrado com base na 

média do consumo. No mês de janeiro/2016, o autor recebeu cobrança 

nas duas unidades consumidoras acima da média de consumo, razão pela 

qual as contestou administrativamente. E igualmente no mês de 

fevereiro/2016. Ocorre que antes do término da análise administrativa, no 

dia 17.03.2016, o autor teve o fornecimento de energia suspenso por 

inadimplência referente às faturas contestadas. 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 competência deste Juízo, pelo que REJEITO a preliminar 

de incompetência suscitada pela Requerida, uma vez que a presente 

demanda requer a reparação por danos decorrentes da falha na 

prestação de serviço e não análise de consumo. 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 aduz que não houve ilícito, pois, o 

procedimento adotado pela mesma em relação ao autor atendeu às 

disposições da ANEEL. Contudo, em análise às provas produzidas nos 

autos, observo que houve falha na prestação de serviço ofertado pela 

Requerida. Conforme as faturas anexadas à inicial, a Requerida estava 

realizando a cobrança com base no consumo médio há meses, ao invés 

de providenciar o medidor com o objetivo de apurar o real consumo do 

autor. À exemplo, consta expressamente nas faturas do ID 11028427, pág 

3 e ID 11028747, pág. 1-3, a cobrança realizada nesta modalidade. A 

referida forma de cobrança é abusiva e ilícita, pois, calculada 

unilateralmente sobre base fictícia. Ademais, as referidas faturas (janeiro 

e fevereiro/2016) foram refaturadas (ID 11028345 pág. 1, ID 11028404, 

pág.2 e ID 11028747 pág. 04) e reapresentadas no dia 20.03.2016, ou 

seja, em data posterior à suspensão do serviço pela Requerida. Portanto, 

a Requerida suspendeu o fornecimento de energia enquanto as faturas 

estavam sob análise administrativa. Houve falha na prestação do serviço, 

seja em razão do corte motivado pelo não pagamento da cobrança 

discutida administrativamente ainda inconclusiva, seja pelo método de 

cálculo utilizado pela Requerida, ensejando a responsabilização objetiva. 

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de 

indenizar, por danos morais. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil para: a) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000609-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA WALDOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000609-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar proposta por 

PRISCILA WALDOW em face da UNEMAT – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE MATO GROSSO, alegando que foi classificada em 11º lugar no 

concurso público referente ao edital 01/2013-UNEMAT/MT, para o cargo 

de PROFESSOR, CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO – CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES – MT. No referido concurso 

foram ofertadas 05 vagas, cujo resultado final foi divulgado em 

23.12.2013, com 14 candidatos aprovados, sendo o prazo de validade do 

mesmo até 23.12.2015. Em 13.02.2014 foram empossados 06 candidatos 

aprovados. E em 16.07.2014 empossada mais uma candidata. Ocorre que 

em agosto/2015 a autora foi contratada temporariamente para o cargo 

para o qual está classificada. Além dela, há mais 10 professores 

contratados temporariamente para o cargo em questão. Ademais, foram 

criadas quatro vagas para o referido cargo e campus. A Requerida 

apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva, pois, a 

nomeação de candidato é ato privativo do Governador do Estado de Mato 

Grosso. No mérito, sustentou que a autora possui mera expectativa de 

direito, uma vez que foi classificada e não aprovada dentro do número de 

vagas, não havendo obrigação de sua nomeação. É o relato necessário. 
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Decido. Rejeito a preliminar arguida, uma vez que é entendimento 

consolidado do TJMT a legitimidade da Requerida em casos análogos: 

EMENTAMANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CANDIDATA CLASSIFICADA 

FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ABERTURA DE 

PROCESSOS SELETIVOS PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - 

POLOS DIVERSOS DO QUAL A IMPETRANTE RESTOU CLASSIFICADA - 

PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.Face à previsão 

constitucional de autonomia administrativa e de gestão financeira às 

universidades, há de ser mantida a Magnífica Reitora da UNEMAT no polo 

passivo da ação mandamental, que visa à nomeação e posse de 

candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos 

naquela Instituição. O candidato classificado fora do número de vagas 

previsto em edital possui mera expectativa à nomeação, apenas 

adquirindo esse direito caso haja a comprovação de surgimento de novas 

vagas ou a ocupação delas precariamente em número que alcance sua 

ordem e polo de classificação no concurso, o que não foi demonstrado no 

caso dos autos.A contratação temporária, por si só, não faz nascer a 

presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que visam 

a suprir o interesse público emergente de substituição de professores 

licenciados, em gozo de férias, ou em situações do gênero.HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 

11/04/2018). MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

CANDIDATO CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRETERIÇÃO NÃO 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO 

- ORDEM DENEGADA.I - Face à previsão constitucional de autonomia 

administrativa e de gestão financeira às universidades, há de ser mantida 

a Magnífica Reitora da UNEMAT no polo passivo da ação mandamental, 

que visa à nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso 

público para provimento de cargos naquela instituição.II - O candidato 

classificado fora do número de vagas previsto em edital possui mera 

expectativa à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja a 

comprovação de surgimento de novas vagas ou a ocupação delas 

precariamente em número que alcance sua ordem e polo de classificação 

no concurso, o que não foi demonstrado no caso dos autos.III - A 

contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que 

existam vagas para nomeações efetivas, já que visam a suprir o interesse 

público emergente de substituição de professores licenciados, em gozo de 

férias, ou em situações do gênero.(MS 178747/2015, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 

09/08/2017) Passo à análise do mérito. Depreende-se dos autos que 

foram ofertadas 05 vagas, havendo nomeação dos aprovados dentro do 

número de vagas, entretanto, mais sexto e sétimo classificado. Entretanto, 

conforme documento juntado no ID 4694314, há mais de dez professores 

contratados temporariamente para o cargo de professor no curso de 

Arquitetura e Urbanismo no Campus de Barra do Bugres. Ademais, a 

Requerida publicou o Edital 094/2015 (ID 4694596, pág.04 e seguintes), no 

período de vigência do certame. O referido edital prevê a existência de 06 

vagas para o cargo e campus em questão. O direito subjetivo à nomeação 

surge com cargos vagos existentes ou nos que vierem a vagar no prazo 

de validade do concurso. Indubitavelmente o direito de nomeação dos 

classificados, sendo tal direito, inclusive, sumulado pelo STF através da 

sumula 15: “dentro do prazo de validade do concurso, o candidato 

aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem 

observância da classificação”. No caso em apreço, está comprovada a 

existência de vagas, seja pelas 10 contratações temporárias, 

evidenciando a preterição à autora, seja pela abertura de seletivo na 

vigência do concurso. Assim, a nomeação e posse da autora é medida 

que se impõe. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial para DETERMINAR que o Requerido proceda a nomeação e posse 

da autora para o cargo de professora no Curso de Arquitetura e 

Urbanismo na UNEMAT – polo de Barra do Bugres, e consequentemente, 

extingo o processo, com exame de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

1, do Código de Processo Civil. Sem custas. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. 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: 8011863-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARCOS AMORIM ESPINDOLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

JORGE PAULETE VANRELL (REQUERIDO)

DANILO PIRES ATALA (ADVOGADO(A))

LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011863-88.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS À IMAGEM C/C DANO MORAL 

proposta por BRUNO MARCOS AMORIM ESPINDOLA em desfavor de 

MANOEL FRANCISCO DE CAMPOS NETO, JORGE PAULETE VANRELL, e 

LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITARIA DE DIREITO LTDA - ME, em que a 

parte autora alega que em 19/04/2010 foi vítima de latrocínio na forma 

tentada, tendo sido conduzido pela viatura do corpo de bombeiros ao 

Pronto Atendimento Municipal, e que em 20/08/2014 foi surpreendido com 

o lançamento pela LEUD-LIVRARIA E EDITORA UNIVERSITÁRIA DE DIREITO 

LTDA., do livro “ATLAS DE MEDICINA LEGAL”, Guia Prático para Médicos e 

Operadores do Direito, que tem por autores Manoel Francisco de Campos 

Neto e Jorge Paulete Vanrell, em sua 1ª edição e composto por dois 

volumes. Aduz que o requerido Manoel Francisco de Campos Neto 

utilizou-se de sua função Pública de Médico Legista, lotado na Politec/IML 

de Cáceres-MT para fotografar o requerente desvalido em uma maca no 

Pronto Atendimento Municipal de Cáceres, ainda em uma sala de 

emergência, mesmo o requerido não estando escalado para o plantão de 

Emergência do Hospital Regional, do PAM-Pronto Atendimento Municipal e 

nem da Politec/IML. Sustenta que as fotos tiradas no Pronto Atendimento 

foram publicadas, sem a autorização do Requerente, pelo primeiro 

requerido Manoel Francisco de Campos Neto, com o aval do segundo 

requerido Jorge Paulete Vanrell e da Livraria e Editora Universitária de 

Direito Ltda, no referido Livro, que está sendo comercializado pelo valor de 

R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Ao final requer a condenação 

dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos, bem como seja determinado o recolhimento e a proibição de 

comercialização, exibição e divulgação do livro “Atlas de Medicina Legal”, 

1ª edição/2014 em todo o território nacional, e ainda que seja determinado 

à Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., a adoção das medidas 

necessárias para tarjar/hachurar a fisionomia do requerente nas 

fotografias insertas na página 666 do “Atlas de Medicina Legal”, nas 

edições subsequentes impressas pela editora. Em sua contestação, as 

requeridas alegaram necessidade de deslocamento da competência em 

razão da causa ser de alta complexidade, litisconsórcio passivo não 

unitário, e no mérito que ainda que não tenha autorização escrita para 

utilização das imagens, tais imagens mostram lesões de interesse da 

medicina legal e que tais lesões estão no pano de fundo de parte dos 

corpos de diversas pessoas e/ou cadáveres com insignificante ou zero 

grau de identificabilidade, tendo mais de cinco mil imagens na obra, e só 

uma do autor, não havendo violação à honra do autor. Defendem os 

requeridos que têm licença científica para estudar as lesões que 

interessam à Medicina Legal e disto decorre do insignificante ou zero grau 

de identificação das pessoas retratadas, e em não existindo nenhum grau 

de identificação do retratado, não há que falar em violação de imagem, não 

versando o caso sobre liberdade de imprensa ou manifestação de 

pensamento, mas de licença para fazer ciência. Argumentam ainda que 

não se aplica ao presente caso o dever de sigilo do profissional de saúde 

porque o Autor não foi tratado pelos Réus Manoel e Vanrell, e que a 

publicação tem objetivo técnico/científico e, como tal, não faz nenhum juízo 

axiológico e/ou moral do Autor, inexistindo dano moral no presente caso. O 

requerido Manoel juntou aos autos parecer médico-legal com o intuito de 
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comprovar a inidentificabilidade das imagens apontadas pelo Autor. De 

plano, passo ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a 

matéria debatida não necessita de instrução probatória, eis que os 

documentos acostados aos autos pelas partes, bem como análise do 

ordenamento pátrio e entendimento dos tribunais superiores acerca da 

matéria permitem o pronunciamento judicial de mérito. Primeiramente 

REJEITO o pedido da requerida de deslocamento de competência, posto 

que não vislumbro complexidade a afastar a competência do Juizado 

Especial. REJEITO ainda o requerimento no que diz respeito ao 

litisconsórcio não unitário, vez que todos os requeridos concorreram para 

o evento danoso, devendo ser responsabilizados de forma solidária. A 

controvérsia cinge-se a verificar a eventual existência de danos morais, 

em virtude de publicação de imagens fotográficas de paciente ainda na 

sala de emergência, sem autorização, em livro de medicina legal destinado 

à comunidade científica/jurídica e comercializado. De um lado, o autor 

alega ofensa à sua dignidade e honra ao ser exposto numa situação 

calamitosa com lesão de tiro no rosto, resultante de latrocínio tentado, e, 

de outro, os requeridos sustentam o direito de exercerem atividade 

científica independentemente de censura ou licença, não tendo havido 

ofensa à honra, à moral do autor. Na lição do eminente Ministro Luís 

Barroso, a dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional do 

qual se irradiam os direitos fundamentais, sendo estes uma decorrência 

lógica daquele (Barroso, Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª ed. 

Saraiva). Então, ser um direito fundamental significa ter um regime jurídico 

diferenciado e de superioridade jurídica a outros direitos. Isso não significa 

dizer que tais direitos sejam absolutos, pois numa democracia nenhum 

direito é absoluto, pelo contrário, possuem alguns limites que se dizem 

imanentes, que fazem parte da natureza das coisas (exemplo: a liberdade 

de expressão não permite ofensa ao interlocutor). Portanto, os limites 

podem ser imanentes ao respeito aos direitos dos outros, encontrando 

limites expressos na própria legislação (que devem ser razoáveis, 

proporcionais). Continua o doutrinador explicando que, quando os direitos 

fundamentais entram em rota de colisão, o juiz não pode solucionar tal 

impasse conforme solucionaria o conflito entre métodos tradicionais de 

normas (hierárquico, cronológico e especialização), ou como no caso de 

regras, em que uma exclui totalmente a incidência de outra. Naquele caso, 

o jurista deve usar a técnica da ponderação, verificando quais são as 

normas que postulam incidência sobre o caso, quais são as soluções 

possíveis apresentadas, e, mediante concessões recíprocas ou escolhas 

inevitáveis, produzirá a melhor solução possível à luz do caso concreto, 

de forma que nenhum dos direitos fundamentais em conflito sofra um 

esvaziamento total em seu núcleo sem introduzir uma rigidez excessiva 

(Alexy, Robert. 2001. Madri). No caso em análise, visualizo que assiste 

razão ao autor, pois, apesar do hercúleo esforço dos escritores 

requeridos em demonstrar a qualidade técnica da obra, depoimentos de 

outros experts no assunto médico-legal, de autoridades públicas e até 

mesmo o reconhecimento técnico/científico do atlas, entendo que tais 

alegações não têm força suficiente a justificar e autorizar o uso de fotos 

de pessoas em atendimento médico, sem nenhum tipo de autorização por 

parte do paciente, no caso, o autor, ainda mais com o objetivo de lucro. O 

fundamento para esta proposição, no caso concreto, funda-se no 

entendimento de que o princípio da dignidade humana se sintetiza na 

máxima kantiana segundo a qual cada indivíduo deve ser tratado como um 

fim em si mesmo. Esta máxima, de corte anti-utilitarista, pretende evitar que 

o ser humano seja reduzido à condição de meio para a realização de 

metas coletivas ou de outras metas individuais. Assim, independente da 

qualidade técnica do livro, dos elogios a ele tecidos, da evolução que 

poderia causar no mundo médico-legal ou qualquer outro argumento dos 

réus nesse sentido, tenho que tais medidas não podem, de forma alguma, 

justificar o ato ilícito de usar imagens sem autorização, ainda mais quando 

tais imagens têm o potencial lesivo de ofender direitos do paciente e 

familiares, como ficara demonstrado nos autos. Nesse sentido, recente 

julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: EMENTA – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIMITES DO RECURSO - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 489 DO CPC – 

EXCESSO DE FORMALISMO – PRELIMINARES REJEITADAS - RETIRADA 

DA OBRA DO MERCADO – EXIBIÇÃO DE FOTOS – EXAME CADAVÉRICO – 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAO – DANOS MORAIS CONIGURADOS – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSAIS - § 11, 

ARTIGO 85, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e 

desprovido.1-). Não há como albergar pretensão preliminar de 

cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma sistemática, 

analisa todo conjunto probatório e prolata a sentença do mérito. Se a 

parte, quando da contestação, apresenta provas documentais e pretende 

comprovar a licitude de seu ato com estas, dispensável se apresenta a 

necessidade de provas outras. Não se apresenta necessidade de periciar 

FOTO a FOTO de um total de 16, para aferir o grau de identificação, 

quando, a rigor da contestação apresentada, a parte/ré não contesta que 

as fotos são do falecido pai da autora, não se falando em violação do § 

1º, do artigo 489, do Código de Processo Civil, ante a ausência de 

controvérsia. Preliminares não acatadas.2-). Nos termos do artigo 1013 do 

CPC, é a própria parte/recorrente que especifica os limites em que a 

apelação deve ser apreciada pelo Tribunal, não cabendo a este questionar 

e analisar de ofício matérias não levantadas na apelação interposta. Desta 

forma, se a sentença de piso, analisando o feito, aprecia e dá procedência 

em vários tópicos, o Tribunal somente está obrigado a apreciar o recurso 

tratado naqueles tópicos específicos, à exceção quando se tratarem de 

matéria de ordem pública. 3-). Dano moral é aquele causado a alguém num 

dos seus direitos fundamentais de personalidade. A divulgação de fotos 

do pai da autora na mesa, em exame cadavérico por força de sua morte 

por suicídio, demonstrando o trágico quadro fático daquela situação, 

imagens das mais variadas formas (16 fotos), constituem violação do 

direito material, do valor íntimo da pessoa, não pode ser encarado como 

mero aborrecimento do cotidiano. Indispensável para o caso seria a 

autorização, inexistente esta, o dano moral está perfeitamente identificado. 

O fato de ser incluído em obra técnica ou mera divulgação jornalística é 

questão irrelevante e impertinente, não servindo para excluir a 

responsabilidade dos ofensores, autores da obra e respectiva editora, 

todos solidários ao cumprimento da obrigação. Dano moral ‘in ré ipsa’, 

caracteriza-se tão somente pelo fato injurídico. O direito de bem informar 

prescrito na Constituição Federal tem seus limites quando esbarra no 

direito de não violação da intimidade da pessoa, esta de valor superior.4-). 

Sob a ótica do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, égide dos 

alcunhados ‘honorários recursais’, conhecido e desprovido o recurso e 

mantido na íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição, pelos 

serviços desempenhados pelo advogado depois de prolação da sentença, 

impõe ao Tribunal, valorando o trabalho do profissional, majorar a verba 

honorária. (TJMT, Ap 38182/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/07/2018) Do exposto, fica evidente que o autor tem 

legitimidade para pleitear a suspensão da venda do citado livro que contém 

suas imagens, bem como exigir a reparação dos requeridos, eis que todos 

concorreram para o evento danoso, devendo ser responsabilizados de 

forma solidária. Nestes termos: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DO ESCRITOR 

E EDITORA. A legitimidade passiva ao pedido indenizatório por conta da 

publicação de livro com conteúdo ofensivo pode ser direcionada tanto ao 

autor da obra como à editora que a pública. Súmula 221 do STJ: "São 

civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de 

publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do 

veículo de divulgação". (TJ-RS - Apelação Cível AC 70031865140 RS Data 

de publicação: 16/12/2010.) Quanto à juntada de parecer médico-legal 

para comprovação de desidentificação das imagens em comento, duas 

observações devem ser feitas: a primeira, que o juiz não está adstrito ao 

laudo pericial (art. 479, CPC) e nem se vincula às conclusões de perito 

oficial, seu auxiliar na apreciação de matéria que exige conhecimentos 

técnicos, quiçá, em laudo particular não dotado de imparcialidade; a 

segunda, que o termo “reconhecer”, usualmente empregado nos autos, 

não está em seu sentido técnico (de pesquisa antropológica) que permitiria 

reconhecer, afirmar, admitir como certo uma identidade antropológica, 

adotada por profissional com técnicas próprias e sem margens de erros, 

mas sim no sentido de individualização de uma pessoa, distinguindo-a das 

demais, eis que ficara muito claro – para o requerente e todos os 

conhecidos que manusearam o Atlas - que as imagens estampadas 

naquela obra tratava-se do autor. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO - 

MILITAR - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR 

FILHA DE PENSIONISTA - CABIMENTO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - 

INEXISTÊNCIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - VALIDADE - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA - ART. 12 DA LEI Nº 1.060/50. 1. Tratando-se de produção 

de prova, o juízo de conveniência quanto à necessidade de sua realização 
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cabe precípua e exclusivamente ao juiz, que tem liberdade na formação de 

seu convencimento, em vista de outras provas produzidas no processo. 

2. Conforme preceitua o art. 436 do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo 

pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos 

provados nos autos. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 200951010031780 RJ 

2009.51.01.003178-0 (TRF-2) Data de publicação: 22/03/2012. Assim, 

eventual decisão contrária à manifestação técnica de perito (oficial) é 

plenamente possível se existirem nos autos outros elementos probatórios 

que possam subsidiar decisão meritória, já que o princípio do livre 

convencimento motivado (albergado no art. 93, IX, da Constituição da 

República) impõe que o julgador exponha os motivos de seu 

convencimento na decisão, os quais devem guardar estrita relação com a 

prova produzida nos autos e o direito aplicável à espécie. No caso em tela, 

a alegação de que as imagens têm um insignificante grau de 

identificabilidade não resiste à realidade fática, pois várias pessoas que 

tiveram acesso ao atlas prontamente reconheceram o requerente. Noutro 

giro, os réus não lograram êxito em comprovar a autorização para 

publicação das imagens do autor em obra literária com fins lucrativos, pelo 

contrário, confessaram em sua contestação que não havia autorização 

para publicação das imagens, fato este que, por si só, seria suficiente 

para um édito condenatório. Assim, passo à análise da responsabilização 

dos réus envolvidos. O instituto da responsabilização civil encontra-se 

inserido no direito das obrigações, pois consiste na obrigação do agente 

causador do dano de indenizar a vítima que suportou um prejuízo. A 

informação supracitada é amparada pela doutrina contemporânea, de 

acordo com os ensinamentos de Silvio Rodrigues, em sua obra “Direito 

Civil: responsabilidade civil”, que ao se utilizar das lições de Savatier, 

conceitua o instituto jurídico abordado “como a obrigação que pode 

incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato 

próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”. Corrobora 

com o entendimento acima descrito Sérgio Cavalieri Filho, que também se 

valendo das lições de Savatier, declara que a responsabilidade civil 

“designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da 

violação de um outro dever jurídico”, ou seja, a responsabilidade consiste 

num dever jurídico sucessivo da necessidade de reparação do dano 

gerado pela violação de um dever jurídico originário. Nesse sentido 

também é o teor da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça/STJ: "Independe de prova do prejuízo a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou 

comerciais". Sendo fato incontroverso que o livro “Atlas de Medicina 

Legal: guia prático para médicos e operadores do direito” foi impresso e 

distribuído pela requerida Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda, 

que os autores da obra são os médicos Manoel Francisco de Campos 

Neto e Jorge Paulete Vanrell, que tal publicação se dera sem autorização 

legal e que as imagens fotográficas em destaque nos autos são do autor, 

fica evidente o dever de indenizar pelos requeridos, pois restou patente e 

inequívoca a ilicitude dos atos praticados, sendo flagrante a existência de 

todos os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva na 

modalidade imprudência (publicar fotos sem autorização inequívoca por 

parte de quem de direito): ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa, 

devendo os réus serem penalizados, solidariamente, por suas condutas. É 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sintetizado na Súmula nº 

221: "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o 

proprietário do veículo de divulgação". Nos termos do art. 186 do Código 

Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso dos autos, a publicação 

das fotos sem autorização do autor trata-se de ato ilícito, eis que o direito 

à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito de 

personalidade e patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual 

a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. No caso dos autos, verifico 

imprudência dos requeridos Manoel Francisco e Jorge Vanrell em 

publicarem livro contendo fotos de pessoa em atendimento médico sem 

nenhum tipo de autorização do autor e culpa da editora requerida em editar 

e lançar livro sem o cuidado de avaliar se os autores detinham autorização 

para divulgar tais imagens e se estas estariam devidamente 

desidentificáveis. Passo à análise dos danos morais. Para a doutrina de 

Carlos Roberto Gonçalves, dano moral são aquelas lesões que atingem o 

ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que 

integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, 

a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da 

Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação (GONÇALVES, 2009, p. 359). Certo é que não há 

como transformar a dor em dinheiro, pois não se tem como medir de forma 

objetiva o sofrimento alheio, servindo assim a indenização como um 

acalento ao ofendido. No que tange ao valor da indenização por dano 

moral, esta deve ser fixado em observância à capacidade financeira dos 

ofensores, o grau da ofensa e a sua repercussão. Com efeito, a 

indenização não pode ser inexpressiva a ponto de nada representar para 

o causador do dano nem tão exacerbada para que não se transforme em 

fonte de enriquecimento da vítima, mas sempre observando o caráter 

punitivo do ato e retributivo da ofensa, as circunstâncias da causa (em 

especial a extensão do dano), as condições socioeconômicas e culturais 

dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa 

dos agentes. No caso em tela – divulgação de imagem do autor com intuito 

de lucro - o dano moral é decorrência lógica do próprio fato (in re ipsa), 

sendo incontestável a enorme dor física e psicológica suportado pelo 

autor, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) seja suficiente 

a reparar o dano moral sofrido pelo autor, levando-se em consideração a 

capacidade financeira dos requeridos e a qualidade da ofensa perpetrada 

à requerente. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, com base 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos aduzidos na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR os requeridos a pagar ao autor, 

solidariamente, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento 

danoso (Súmulas 43 e 54, STJ). b) DETERMINAR o recolhimento e a 

proibição de comercialização em definitivo do livro “Atlas de Medicina 

Legal: guia prático para médicos e operadores do direito”, produzido pelos 

réus Manoel Francisco de Campos Neto e Jorge Paulete Vanrell e editado 

pela ré Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda., contendo imagens 

fotográficas do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ressalto, por oportuno, 

que a presente decisão judicial não impede a reedição da obra em 

questão, desde que sejam tomadas medidas para tarjar/hachurar a 

fisionomia do requerente nas fotografias insertas na obra. 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 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: 8011769-43.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

EMILIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011769-43.2015.8.11.0006 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 para RECEBIMENTO EM PECÚNIA, a título de 

indenização, de LICENÇA-PRÊMIO não gozadas ajuizada por EMILIA DE 

OLIVEIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando funcionária pública militar desde 12/04/1988, sendo 

que em novembro de 2010 ingressou na reserva remunerada. Informa que 

não usufruiu 6 (seis) meses de licença prêmio, sendo estas referentes 

aos períodos aquisitivos de 1998/2003 e 2003/2008, razão pela qual 

requer a indenização desta. O Requerido, por sua vez, apresentou 

contestação afirmando que o direito ao recebimento via indenização, de 

licença-prêmio não gozada, somente eclode quando o indeferimento do 

gozo se dá, exclusivamente, por necessidade de serviço público, o que 

não teria sido provado pela parte Autora, bem como não houve prova do 

indeferimento do pedido administrativo de gozo de licença prêmio. É o 
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relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção de 

outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

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

de Processo Civil. É incontroverso que a autora não usufruiu da licença 

prêmio a qual fazia jus, no período aquisitivo. O tema já foi objeto de 

julgamento pelo STJ que firmou entendimento no sentido de que a licença 

prêmio não usufruída pelo servidor será convertida em pecúnia quando da 

aposentadoria: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICOFEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA 

CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO 

GOZADA. CONVERSAO EM PECÚNIA. PRESCRIÇAO. TERMO A QUO. 

DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME 

PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa 

definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização 

referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, 

ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do 

Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta 

Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público 

federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser 

computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio 

por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. 

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. 

Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 

939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; 

AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta 

Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal 

relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem 

utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo 

a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: 

RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg 

no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 

4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 

DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 

27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; 

AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 

15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor 

tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização 

referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da 

prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a 

aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 

29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado 

à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não 

provido”. (STJ - Resp nº. 1.254.456-PE - Ministro Relator BENEDITO 

GONÇALVES- Data da Publicação 29/09/2011). Do mesmo modo, esse 

tema já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE 721.001-RG/RJ, em sede de Repercussão Geral, ante a vedação do 

enriquecimento sem causa por parte da administração: Recurso 

extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. 

Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza 

remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais 

podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem 

causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para 

reafirmar a jurisprudência desta Corte” (STF - ARE 721.001 RG/RJ - 

Ministro Relator: GILMAR MENDES, DJe - 044 DIVULG 06/03/2013 PUBLIC 

07/03/2013). Quanto à alegação da requerida de que a autora somente 

teria direito à indenização se restasse provado que o indeferimento do 

gozo da licença prêmio se deu por necessidade do serviço público, não 

deve prosperar, posto que é presumido que o benefício não foi usufruído 

por interesse da administração. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO E 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA 

PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA.CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1- A 

autora, ora recorrida, é servidora pública municipal aposentada e pleiteia 

pela conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia; 2- É 

presumido que o benefício não foi usufruído por interesse da 

Administração - necessidade de serviço; 3- É reconhecida a possibilidade 

de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar 

o enriquecimento sem causa da Fazenda do Estado; 4- O cálculo da 

correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período 

anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 

11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 

11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização 

Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na 

redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção 

ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 

4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada 

parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 5- Juros de mora, nos termos a 

saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), 

no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na 

Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no 

percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a 

partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do 

CPC/73; 6- Apelação desprovida. Em reexame, sentença parcialmente 

alterada. (TJPA, 2018.01166367-39, 188.031, Rel. CELIA REGINA DE LIMA 

PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 

2018-03-19, Publicado em 2018-04-06) Desnecessário, ainda, o anterior 

requerimento administrativo e indeferimento do pedido pelo requerido, sob 

pena de enriquecimento sem causa da administração. Assim, a 

procedência da pretensão é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento da licença prêmio não gozada, aplicando 

correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros 

moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida. 

Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o trânsito 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1002866-07.2016.811.0006 Requerente: Andre Garcia de Faria 

Requerido: Imobiliaria Paiaguas Ltda, Imobiliaria Satelite Ltda – EPP VISTOS, 

ETC. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS com PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E LIMINAR em que o autor alega a 

existência de falha na prestação de serviços por parte da requerida que 

indevidamente teria se posto a cobrar por valores referentes à chamada 

“TAXA DE OBRA/CONSTRUÇÃO”, bem como pela requerida ter atrasado a 

entrega de sua unidade habitacional no residencial “DOM MAXIMO”, 

situação esta que teria gerado frustração e prejuízos ao requerente. Ao 

final o autor pugnou pela condenação da reclamada a restituição dos 

valores pagos a título da taxa referida e do IPTU pago antes da entrega do 

imóvel, além de lucros cessantes, bem como a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 
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ação. 2. No mérito a demanda merece juízo de PROCEDÊNCIA. Afirma a 

parte reclamante que adquiriu um imóvel na planta da reclamada e que foi 

cobrado indevidamente valores correspondentes à taxa de construção de 

sua unidade habitacional, após o habite-se que saiu dia 08/07/2016 e até 

dia 07/11/2016, sendo que recebeu as chaves no dia 09/12/2016. 

Sustenta ainda que foi lançado em seu nome IPTU sobre o imóvel, antes 

mesmo da entrega, quando ainda em posse da requerida. A reclamada 

arguiu em sede de contestação de que a “Taxa de Evolução da Obra” é 

uma cobrança decorrente de previsão contratual, contrato da Construtora 

(Ré) x CEF, o prazo para término da obra é de 24 meses do primeiro 

desembolso, conforme cláusula 5ª, que no caso em tela era a data de 

11.07.2016, alegando que tal prazo pode ser prorrogado até a metade, 

nos termos do § 1º, e ainda dispõe de prorrogação automática de 

sessenta dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, 

afirmando ainda que a programação e a expectativa era que as chaves 

seriam entregues antes do prazo, conforme habite-se da unidade 

residencial do Autor, datado de 08.07.2016, o que não foi possível 

considerando que a requerida sofreu Embargo Administrativo. Argumenta 

ainda que em caso de aquisição de imóvel em planta, o IPTU é de 

responsabilidade do comprador/autor. No entanto, em que pese as 

alegações da requerida, ficou provado nos autos de que a demora na 

entrega do imóvel foi devido aos embargos sofrido pela construtora na 

obra, como os embargos a obra são previsíveis, não trata-se de caso 

fortuito ou força maior, em decorrência de que deve a construtora prever 

a sua ocorrência e assim estipular o prazo já com essa previsão na data 

de entrega da obra, pois previsíveis e inerentes ao risco do negócio. 

Verifico ainda que o autor demonstrou o pagamento da taxa de evolução 

de obra após o habite-se ser expedido e após o prazo estabelecido no 

demonstrativo de valores entregue à parte autora, demonstrando por 

assim ato ilícito praticado pela requerida que mesmo já tendo o habite-se 

em mãos não entregou a chave do imóvel para o autor, e com isso a 

financiadora da obra perdurou a manter o pagamento da taxa de evolução 

da obra, devendo por assim as requeridas a reparar os danos causados, 

haja vista a caracterização de pagamentos indevidos feitos pelo autor a 

terceiro por culpa da requerida, que por si só já geram abalo moral, uma 

vez que colocam em risco sua sobrevivência alimentar. Então no presente 

caso a responsabilidade na demora na entrega da chave do imóvel do 

autor (09/12/2016) após o habite-se (08/07/2016), por ser culpa das 

requeridas estas devem ressarcir o autor pelos valores pagos referentes 

à taxa de evolução de obra cobrada pela financiadora ao autor, 

corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

INDENIZATÓRIA. Ilegitimidade passiva afastada. Devolução de valores 

pagos a título de taxa de evolução de obras. Mostra-se inadmissível a 

prorrogação indeterminada do prazo para a entrega de obra sob 

alegações de caso fortuito ou força maior, destacando-se que problemas 

climáticos e de mão de obra são inerentes à atividade da construção civil. 

Revendo meu posicionamento, possível a fixação de multa moratória em 

favor dos promitentes compradores, nos casos em que há estipulação em 

favor da vendedora. Medida que busca impedir o desequilíbrio contratual, 

e estimular o adimplemento. Comprovado o pagamento de juros em razão 

do atraso na obra, a requerida deverá ressarcir tais valores, pois 

decorrente de culpa exclusiva sua. Dano moral rechaçado. O 

inadimplemento contratual não é suficiente para ensejar a condenação. 

AFASTARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS 

APELAÇÕES. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70062792783, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 15/04/2015) Na relação de consumo, é vedado 

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inciso 

V, do CDC). Ademais, não obstante a existência de cláusula abusiva não 

invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 2º, do CDC), são nulas 

de pleno direito as cláusulas contratuais que coloque o consumidor em 

desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do CDC). Assim, resta 

comprovado a falha na prestação do servido pelas requeridas que 

demoraram a entregar a chave do imóvel do autor após o habite-se, e 

ainda responsabilizaram o autor pelo IPTU antes da efetiva entrega do 

imóvel. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil 

e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$ 2.383,01 

(dois mil, trezentos e oitenta e três reais e um centavo) de forma indevida, 

com já apontado no tópico antecedente, inevitável à restituição. Além da 

restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 

decorrência de cobrança abusiva, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. Do IPTU. É incontroverso que a parte autora efetuou o 

pagamento do IPTU antes da entrega das chaves, entretanto, em caso de 

imóvel adquirido em planta, é da construtora a responsabilidade pelo IPTU 

até a data de entrega das chaves. “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. TAXAS CONDOMINIAIS 

QUE DEVEM SER PAGAS PELO COMPRADOR, SOMENTE APÓS A 

ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO 

PAGAMENTO DOS CONDOMÍNIOS VENCIDOS ATÉ A DATA DA ENTREGA 

DAS CHAVES, BEM COMO, DO VALOR PROPORCIONAL DO IPTU. 

ABUSIVIDADE DE EVENTUAL CLÁUSULA CONTRATUAL DISPONDO EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, 

DIANTE DO ENGANO JUSTIFICÁVEL, POIS, TRATAM-SE DE VALORES 

VINCULADOS AO PRÓPRIO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ASSESSORIA (SATI), NOS TERMOS 

DA DECISÃO SO STJ (RESP Nº 1.599.511 SP). ALÉM DE NÃO TER 

APRESENTADO CONTRATO COM A PREVISÃO DA REFERIDA 

COBRANÇA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ENGANO JUSTIFICÁVEL, POIS, 

OS VALORES NÃO ESTÃO VINCULADOS AO PRÓPRIO IMÓVEL. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS, Recurso Cível 

Nº 71007497571, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/04/2018) Entretanto o valor de 

R$ 490,46 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos) 

referente ao pagamento do IPTU de 2015 e 2016 deverá ser restituído ao 

autor de forma simples, diante do engano justificável. Dos lucros 

cessantes. No que tange ao pedido de lucro cessante pleiteado pelo autor, 

entendo que razão não assiste, posto que não comprovado nos autos, 

ônus que cabia à parte autora, sendo inviável portanto a pretensão 

formulada na petição inicial. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que a cobrança de taxa de evolução de obra após a 

expedição do habite-se, e por culpa da construtora, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade 

financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque 

o fato ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados 

como raiva, frustração, angústia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 
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dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor cobrado, entendo como razoável e suficiente para a reparação do 

dano moral a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). DISPOSITIVO. Pelo 

exposto julgo procedentes os pedidos da ação proposta, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o 

fim de: CONDENAR as partes promovidas a restituir em dobro à parte 

promovente a quantia total de R$ 4.766,02 (quatro mil, setecentos e 

sessenta e seis reais e dois centavos), corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (data da última parcela 

paga, dia 07/11/2016), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; CONDENAR as 

partes promovidas a restituir de forma simples à parte promovente a 

quantia de R$ 490,46 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e seis 

centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; 

CONDENAR as partes promovidas pagar à parte promovente a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

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 Oliveia 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004961-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

RAFAELA VILA RAMOS PEREIRA DE FARO (AUTOR(A))

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1004961-73.2017.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

RAFAELA VILA RAMOS PEREIRA DE FARO, enfermeira, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade. O Requerido apresentou contestação argumentando pela 

prescrição do crédito de parcela substancial da cobrança da autora e, no 

mérito, aduz inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em 

análise aos autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No 

tocante ao direito do adicional de remuneração às atividades insalubres 

previsto expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 

1988, trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado à inicial, resta caracterizada a insalubridade em grau 

médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma 

habitual e permanente. Confira-se: "Função: Enfermeira. Descrição da 

atividade: Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes. 

(...) Riscos: Biológicos = Vírus, bactérias, parasitas, etc; Avaliação: 

Qualitativa; Caráter: Habitual e permanente; Medida de Proteção Individual: 

Uniforme, luvas descartáveis, máscara descartável, touca descartável e 

sapato fechado. Realização da perícia: Inspeção realizada no dia 

23/10/2015, pelo Dr. José Dárcio de Andrade Rudner - Médico do 

Trabalho/perito, acompanhado pela Sr. Raquel Gomes Morais, enfermeira. 

Conclusão: A função Analisada está exposta a Risco Biológico, portanto 

tem direito à insalubridade de grau MÉDIO (20% do salário mínimo) de 

acordo com a NR 15 - Anexo 14. Sendo considerada Insalubre". Desse 

modo, concluindo o LTCAT como insalubre o ambiente laboral e os agentes 

biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 
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ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 

166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município 

de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base da servidora desde 12.12.2012, 

excetuado o período já alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os 

valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da 

modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000313-16.2018.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

VILMA DE FÁTIMA FERREIRA MENDES, técnica em enfermagem, contra o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de 

insalubridade. O Requerido apresentou contestação argumentando 

inexistência de previsão legal quanto ao pedido da autora. Em análise aos 

autos, entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao 

direito do adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado à inicial, resta caracterizada a insalubridade em grau 

médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma 

habitual e permanente. Desse modo, concluindo o LTCAT como insalubre o 

ambiente laboral e os agentes biológicos manuseados pela parte autora, 

bem como estando enquadradas e configuradas como insalubres de grau 

médio as respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer 

o direito ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, 

deve o Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção 

individual, sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o 

resguardo da saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser 

suspenso. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Comprovado que as atividades habituais do 

servidor são nocivas à saúde, tem ele direito ao adicional de insalubridade 

nos termos da legislação do ente federado a que se encontrar vinculado. 

02. Não prevendo a lei a incorporação aos vencimentos do servidor, o 

adicional de insalubridade é devido enquanto perdurarem as condições de 

trabalho nocivas à saúde. O pagamento poderá ser suspenso, entre 

outras situações, quando comprovados o uso de equipamento de 

proteção individual e a sua eficácia para o resguardo da saúde do 

servidor. (TJ-SC - Apelação Cível AC 20120115580 SC 2012.011558-0 

(Acórdão), Data de publicação: 27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais 

que nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal 

nº 94/2011 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o 

adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento 

base da servidora desde 11.03.2015 até enquanto perdurarem as 

condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores pretéritos devem 

ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das 

ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) 

Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 

496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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: 1002698-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA (REQUERENTE)

BARBARA LIMA E CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002698-68.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 
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Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZALLA em 

face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

UNEMAT, alegando que é acadêmica regularmente matriculada no curso 

de Direito no campus de Pontes e Lacerda e participou do processo 

seletivo de vagas remanescentes 008/2016 PROEG para transferência 

interna para o campus de Cáceres. Narra que a Requerida publicou o 

resultado preliminar e final do seletivo nos quais a autora consta como 

aprovada. Contudo, em 30.11.2016 modificou o resultado passando a 

constar a autora como “Recurso indeferido – desclassificada devido ao 

não preenchimento do item 5.2.1.2 do Edital”. A autora interpôs recurso 

administrativo, ao qual foi respondido que para fazer jus à vaga deveria 

comprovar ter cursado carga horária mínima de 10% x o número de fase 

que se encontrava a vaga a ser preenchida, que no caso é a 7ª fase. 

Logo seria 10% x 7 = 70% da carga horária do curso, excetuando as 

atividades complementares, cuja conta da Requerida totaliza 2.730 horas, 

considerando a carga horária do curso de direito em Cáceres é de 4.100 

horas, sendo 200 horas de atividades complementares. A parte autora 

não concorda com o referido cálculo, pois, está incluído no mesmo a carga 

horária da sétima fase, a qual pleiteia ainda cursar. Ademais, a Requerida 

não está observando os critérios de transferência interna disposto no 

artigo 121 e seguintes da Resolução 54/2011-CONEPE, os quais foram 

preenchidos pela autora. Prossegue relatando que, ainda que assim não 

fosse, a autora possui um total de 1620 horas cursados no campus de 

Pontes e Lacerda, superior aos 70% do carga horária do curso de direito, 

excetuando as atividades complementares que totaliza então 3.800 horas. 

Encerra argumentando que se não bastasse os argumentos supracitados, 

ainda, dispõe o artigo 128 da Resolução 54/2011 que: Art. 128. O discente 

que ingressar por transferência no curso de graduação da UNEMAT, 

deverá adaptar-se à Matriz Curricular do curso em andamento, tanto em 

conteúdo quanto em carga horária, observado o disposto nesta Resolução 

e Legislação pertinente. Parágrafo Único: O discente transferido será 

alocado na turma em que for cursar o maior número de disciplinas, mesmo 

com pendências em outros períodos. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora não preencheu os requisitos dos itens 5.2.2 e 

5.2.1.2 do Edital (carga horária mínima). É o relatório. Decido. Tratando-se 

de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que o ato de 

preenchimento de vagas remanescentes e seus critérios estão inseridos 

na discricionariedade da Universidade quando da elaboração de seu 

estatuto, com amparo no artigo 207 da CF, gozando de autonomia 

administrativa e didática. No que tange aos atos administrativos, ao Poder 

Judiciário cabe somente o exame da observância dos princípios da 

legalidade estrita, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, os quais 

não foram observados pela Requerida no presente caso. Em análise aos 

autos, observo que a autora preencheu os requisitos para transferência 

interna do curso de direito do campus de Pontes e Lacerda para Cáceres. 

A autora se submeteu ao procedimento elencado no artigo 121 da 

Resolução 54/2011, tendo obtido nota necessária e inclusive foi aprovada, 

conforme resultado final publicado pela instituição. Não havendo maiores 

esclarecimentos por parte da Requerida em sua contestação, entendo que 

assiste razão à autora em seu cálculo que já tenha cursado mais de 70% 

da carga horária do montante do curso no campus de Cáceres, nos 

termos do cálculo apresentado na inicial. Até mesmo porque é intrigante 

que a mesma instituição ofereça o mesmo curso com cargas horárias 

diferenciadas em seus campus. Ademais, a própria instituição prevê a 

possibilidade de adaptação à carga horária no caso de transferência no 

artigo 128 da Resolução 54/2011 supracitado. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para reconhecer que a 

autora preencheu os requisitos de transferência interna para o campus de 

Cáceres. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o 

reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR FURLANETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

PROCESSO: 8010108-92.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JULIO CESAR 

FURNALETO em face de CLARO S/A, alegando que é cliente do serviço de 

telefonia e internet da Requerida e pagava um plano no valor de R$ 150,85 

(cento e cinquenta Reais e oitenta e cinco centavos). Ocorre que a 

Requerida lhe ofereceu um plano com mais vantagens pelo qual pagaria o 

valor de R$ 180,29 (cento e oitenta Reais e vinte e nove centavos), que foi 

contratado pelo autor. Contudo, na fatura seguinte, o autor observou que 

ao invés de ter mudado o plano, a Requerida adicionou um plano, pois, 

constava na fatura a cobrança do plano anterior e do novo plano e assim 

foi pelos meses subsequentes. Não sendo possível a solução 

administrativa e não possuindo condições de pagar a fatura no valor no 

qual estava, a Requerida inseriu o nome do autor no cadastro restritivo de 

crédito. 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 

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 os 

valores cobrados estão em conformidade com a utilização dos serviços 

pela consumidora e com o plano contratado. Observo nas faturas juntadas 

no ID 2766956 e ID 2766958 que a Requerida realizou a cobrança de dois 

planos. Por sua vez, não comprovou que o autor tenha contratado dois 

planos distintos. 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 ao plano efetivamente contratado, é 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, 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 
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intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 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$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; b) Determinar que seja cobrado apenas o 

valor do plano contratado R$ 180,29 (cento e oitenta Reais e vinte e nove 

centavos); 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005163-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELY MARIA MENDES (REQUERENTE)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - 858.655.671-87 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005163-50.2017.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por 

JOCIELY MARIA MENDES, enfermeira, contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES, 

na qual pugna pelo pagamento do adicional de insalubridade. O Requerido 

apresentou contestação argumentando pela prescrição do crédito de 

parcela substancial da cobrança da autora e, no mérito, impugna a 

elaboração do laudo produzido unilateralmente. Em análise aos autos, 

entendo que é caso de procedência do pedido. No tocante ao direito do 

adicional de remuneração às atividades insalubres previsto 

expressamente no art. 7º, XXIII da Constituição da República de 1988, 

trata-se de norma de eficácia limitada, ou seja, de aplicação mediata, 

indireta e reduzida, necessitando de lei infraconstitucional que discipline e 

regulamente a sua aplicabilidade. A citada norma constitucional é regulada, 

em âmbito municipal, pela Lei Complementar 94/2011, na qual reconhece o 

direito de adicional de insalubridade para os casos em que a atividade 

exponha o servidor a risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que 

trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias 

tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o 

vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou 

neutralização da insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que 

conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de 

tolerância. II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública 

Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, 

que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. 

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de 

tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas 

estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a 

percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 

20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de 

acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em 

interpretação literal do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na 

ausência de legislação local específica que complemente a respectiva 

norma legislativa, há a possibilidade do preenchimento da respectiva 

lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e 

Emprego que tratam sobre a matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a 

Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, especificamente 

o seu anexo nº 14 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional 

de insalubridade, conforme segue: “NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES 

INSALUBRES (...) 15.2 O exercício de trabalho em condições de 

insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao 

trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da 

região, equivalente a: (...) 15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade 

de grau médio; (...)” “ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, 

de 12 de novembro de 1979) AGENTES BIOLÓGICOS Relação das 

atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é 

caracterizada pela avaliação qualitativa. (...) Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...)” Do laudo 

pericial acostado à inicial, resta caracterizada a insalubridade em grau 

médio (20%) pela exposição da parte autora a risco biológico de forma 

habitual e permanente. Confira-se: "Função: Enfermeira. Descrição da 

atividade: Executar serviços de enfermagem e atendimento de pacientes. 

(...) Riscos: Biológicos = Vírus, bactérias, parasitas, etc; Avaliação: 

Qualitativa; Caráter: Habitual e permanente; Medida de Proteção Individual: 

Uniforme, luvas descartáveis, máscara descartável, touca descartável e 

sapato fechado. Realização da perícia: Inspeção realizada no dia 

23/10/2015, pelo Dr. José Dárcio de Andrade Rudner - Médico do 

Trabalho/perito, acompanhado pela Sr. Raquel Gomes Morais, enfermeira. 

Conclusão: A função Analisada está exposta a Risco Biológico, portanto 

tem direito à insalubridade de grau MÉDIO (20% do salário mínimo) de 

acordo com a NR 15 - Anexo 14. Sendo considerada Insalubre". Desse 

modo, concluindo o LTCAT como insalubre o ambiente laboral e os agentes 

biológicos manuseados pela parte autora, bem como estando 

enquadradas e configuradas como insalubres de grau médio as 

respectivas atividades na NR 15 - anexo 14, é de se reconhecer o direito 

ao pagamento do adicional de insalubridade à parte enquanto perdurarem 

as condições de trabalho nocivas à saúde. Assim também, deve o 

Município ser obrigado a fornecer os equipamentos de proteção individual, 

sendo certo que uma vez constatada sua eficácia para o resguardo da 

saúde do servidor, o pagamento do adicional poderá ser suspenso. Nesse 

sentido, colhe-se da jurisprudência: Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. 

PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 01. 

Comprovado que as atividades habituais do servidor são nocivas à saúde, 

tem ele direito ao adicional de insalubridade nos termos da legislação do 

ente federado a que se encontrar vinculado. 02. Não prevendo a lei a 

incorporação aos vencimentos do servidor, o adicional de insalubridade é 

devido enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. O 

pagamento poderá ser suspenso, entre outras situações, quando 

comprovados o uso de equipamento de proteção individual e a sua 

eficácia para o resguardo da saúde do servidor. (TJ-SC - Apelação Cível 

AC 20120115580 SC 2012.011558-0 (Acórdão), Data de publicação: 

27/08/2012). Isso posto, e por tudo mais que nos autos consta, DECIDO: a) 

JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 

166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para condenar o Município 

de Cáceres –MT a: pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por 

cento) sobre o vencimento base da servidora desde 01.07.2010, 

excetuado o período já alcançado pela prescrição quinquenal, até 

enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os 

valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da 

modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame 

necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011122-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ DA SILVA SIQUEIRA JUNNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ (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)

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011122-14.2016.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por DIRCEU LUIZ DA SILVA 

SIQUEIRA JUNNIOR em desfavor de RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ, 

ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN, alegando que vendeu ao 

primeiro Requerido, em dezembro de 2014, uma motocicleta 

HONDA/CB600F, placa NPH 9313, e na data da negociação o requerido se 

comprometeu a efetuar a transferência da motocicleta, entretanto assim 

não o fez, causando diversos transtornos pois tomou diversas multas que 

foram imputadas ao autor. Sustenta que mesmo após diversos contatos 

com o primeiro requerido, não obteve êxito em solucionar o caso. Ao final 

requer seja determinada aos requeridos a transferência da motocicleta, 

bem como seja condenado o primeiro requerido ao pagamento das multas 

recebidas a partir de 16/12/14. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 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. 

Nota-se que o primeiro requerido RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ foi 

citado, entretanto, deixou de apresentar contestação, logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Partindo dessa 

premissa, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se 

reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. 

O requerido ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, sob a argumentação de que a multa discutida é de 

responsabilidade única do DETRAN, que é autarquia e por isso, goza de 

personalidade jurídica própria, distinta da do Estado, gozando de 

autonomia administrativa e financeira, e não se socorre do Estado de Mato 

Grosso para pagamento de suas dívidas ou mesmo para sua 

representação judicial. Analisando os autos, entendo que razão assiste à 

requerida, já que a parte legítima a figurar no polo passivo da demanda é o 

DETRAN, que é uma autarquia que dispõe de personalidade jurídica e 

patrimônio próprio, razão pela qual a presente ação desafia a extinção 

sem resolução do mérito com relação ao Estado de Mato Grosso, ante a 

flagrante ilegitimidade passiva da parte reclamada. O Requerido DETRAN 

arguiu ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, pois, os 

tributos são de competência da Secretaria de Fazenda do Estado. 

Entretanto, o DETRAN é o órgão central do sistema estadual de transito, 

possuindo forma de autarquia, com autonomia administrativa e financeira, 

ao qual incube providência tal como baixa de registro de veículo, 

inexigibilidade das infrações de trânsito, é de sua competência a 

determinação de quem é o devedor do tributo, bem como é perante o 

mesmo que realiza a transferência de propriedade veicular. Ademais, em 

observância ao princípio da celeridade, é preferível notificar o DETRAN 

para que promova a transmissão de propriedade a esperar a boa vontade 

do comprador. Por estas razões, rejeito as preliminares suscitadas pelo 

requerido DETRAN. O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar 

a transferência e multas do veículo em discussão ao primeiro demandado 

que, por sua vez, figura como possuidor. O autor juntou aos autos 

Autorização de Transferência de Veículo, devidamente preenchido em 

16/12/2014, onde consta como comprador o primeiro requerido, Sr. 

RODRIGO RANGEL DE QUEIROZ, além de outros documentos, inclusive 

extrato do veículo onde consta registro de alienação fiduciária informada 

por BV Financeira, na data da transferência (16/12/2014) para o primeiro 

requerido, o que comprova o negócio jurídico e a tradição do veículo. É 

sabido que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a 

simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do 

Código Civil, a seguir transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre 

coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, 

só se adquirem com a tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas 

não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o 

primeiro demandado quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a 

responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador 

providenciar a transferência do automóvel adquirido. Logo, como o veículo 

deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que 

continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua 

propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a 

transferência do veículo para o nome do novo proprietário. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - E ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO 

COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

ÔNUS DO COMPRADOR - INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - 

INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO 

VENDEDOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE 

MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o procedimento de transferência 

previsto em lei, dispensável a intimação do Detran para esclarecer sobre 

esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento 

de defesa. A legitimidade passiva resta demonstrada, uma vez que 

responsabilidade de transferência da titularidade de veículo é do 

comprador, quando estiver de posse do Certificado de Registro do Veículo 

assinado pelo vendedor, como ocorreu na hipótese. Considerando o longo 

lapso temporal em que o comprador se manteve inerte e deixou de 

regularizar a transferência do bem, ocasionando a cobrança indevida ao 

ex-proprietário de multas e infrações de trânsito, resta configurado ato 

ilícito passível de indenização. Mostrando-se proporcional o valor da 

indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu 

ao binômio: reparação e prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. 

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados 

pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 

149692/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 09/03/2017)” Ante o exposto: RECONHEÇO a 

ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO e, com amparo no 

Art. 487, VI, do Código de Processo Civil, declaro extinta somente com 

relação à este, sem resolução do mérito, a presente ação. JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, para DETERMINAR que o requerido 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN 

proceda a transferência do veículo objeto do litígio, bem como das multas e 

demais encargos a partir do dia 16/12/2014 para o requerido RODRIGO 

RANGEL DE QUEIROZ. 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. 
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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: 8012717-82.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE AMERICO DA SILVA AIUB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012717-82.2015.8.11.0006 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA interposta por JOSE AMERICO DA SILVA 

AIUB contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual pleiteia o pagamento 

de valores referentes ao FGTS. DECIDO. Em primeiro, estando o caderno 

processual devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para 

a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado 

do mérito com base no artigo 355, I, do CPC. Versam os autos sobre 

pedido de pagamento de verbas decorrentes da incidência do FGTS sobre 

a remuneração percebida pela parte autora. A requerente sustenta que foi 

contratado por várias vezes, com prazos determinados, para o cargo de 

Professor no curso de Agronomia, entre 26/09/2007 a 31/12/2013, 

trabalhando em diversos estabelecimentos de ensino do Estado réu, 

entretanto o réu não efetuou nenhum depósito referente ao FGTS do 

autor, apesar de renovar os contratos sucessivamente. Aduz que os 

contratos realizados entre o autor e o Estado réu devem ser considerados 

ininterruptos, haja vista as subsequentes recontratações, sempre que se 

rescindia um contrato logo em seguida, era realizado um novo contrato 

entre as partes. Portanto, descaracterizando contrato temporário e 

confirmando vínculo empregatício entre as partes. Ao final requer seja a 

requerida condenada a pagar o autor os valores referentes ao FGTS 

sobre a remuneração da autora durante todo período laborado. Cumpre 

mencionar, que em pedidos relativos a FGTS em contratos administrativos, 

sendo idêntico o caso, há de se seguir o entendimento reafirmado pelo 

Supremo Tribunal Federal com repercussão geral no RE 765.320/MG de 

15/09/2016. É inquestionável que no caso em questão a parte autora 

prestou serviços à requerida entre os períodos de 26/09/2007 a 

31/12/2013. Importante assinalar que os contratos emergenciais firmados 

pela Administração Pública são exceções à regra do concurso público, 

expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que 

dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (...) IX - A lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido também, 

disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

Lei Complementar nº 04/90, acerca da contratação temporária de 

excepcional interesse público (Título VII, Capítulo Único), in verbis: "Art. 

263. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo 

determinado. Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I - combater 

surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a situações de 

calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir professor visitante, 

inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V - permitir a 

execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive 

estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender 

a outras situações motivadamente de urgência.* § 1.º As contratações de 

que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o 

prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, 

cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo 

máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente 

prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até 

a nomeação por concurso público. *(Redação dada pela Lei Complementar 

n. 12, de 13.01.92) § 2.º O recrutamento será feito mediante processos 

seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande 

circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na 

hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de 

situação emergencial. Art. 265. É vedado o desvio de função de pessoa 

contratada, na forma deste Título, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) Art. 266. Nas 

contratações por tempo determinado serão observados os padrões de 

vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, 

exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os 

valores do mercado de trabalho." Vale ainda dizer que, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, 

extraindo a essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de 

que só é válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. Dos autos, verifica-se que o contrato de trabalho nº 

392/2007 firmado no período compreendido entre 26/09/2007 a 31/12/2007 

se encontra de acordo com o disposto no art. 264, inciso IV da Lei 

Complementar nº 04/90, bem como em consonância com o entendimento 

pacífico do STF, posto que preenche todos os requisitos exigidos, e 

evidencia claramente a contratação temporária do requerente como 

Professor Assistente Mestre. Entretanto, a renovação sucessiva do 

contrato administrativo, de 2008 a 2013, descaracteriza o caráter 

excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, 

necessários para justificar o ato administrativo. Sendo assim, a parte 

reclamada utilizou da hipótese contida no art. 37, IX, da CRFB/88 para 

preencher um cargo em situação, cuja necessidade é permanente do 

Estado, o que deveria estar sob as contingências normais da 

Administração Pública. Nesse sentido é a jurisprudência: “Recurso 

extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de 

inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do 

Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso 

processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação 

temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de 

atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 

37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos 

constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da 

norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao 

Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do 

STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição 

Federal, a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as 

hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. 

Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, 

inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo 

estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas 

restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição 

Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento 

da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação 

temporária, preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em 

lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja 

temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de 

contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os 

serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o 

espectro das contingências normais da Administração (...) RE 

658.026/MG, 09/04/2014.” Desse modo, evidenciada a descaracterização 

do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso 

público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da 

renovação sucessiva do contrato de trabalho, aplica-se ao caso o § 2.º, 

do artigo 37, da Constituição da República que anuncia: "Art. 37. (...) II - a 

investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 

em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração; (...) §2º - A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” Portanto, diante da nulidade do ato 

administrativo, surge à parte autora o direito de perceber os valores 

referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do 
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período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que 

assim estabelece: "Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta 

vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas 

hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando 

mantido o direito ao salário." É assim o entendimento do STF: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” É idêntico o entendimento do Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO 

AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, impõe-se a 

sua nulidade, gerando, assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado.” (AgR 48315/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar nulo os 

contratos de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, 

condenar a requerida ao pagamento do FGTS referente ao período não 

prescrito, a ser atualizado na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF, respeitando-se o prazo prescricional do art. 1º do 

Decreto 20.910/32, tudo com força no art. 487, I CPC; Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte 

no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1000924-66.2018.811.0006 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 INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por EDSON VILELA DOS REIS em 

desfavor de B2W COMPANHIA DIGITAL e PREVIA COMERCIO DE 

INFORMATICA LTDA – ME., em que a parte autora alega que em 19/12/17 

querendo presentear seu filho, foi até o site da 1ª Requerida e realizou a 

compra de 4 objetos sendo eles: 1 controle para Playstation 3 PS3 sem Fio 

– Doubleshock Wireless com Vibração Preto, 1 console PlayStation 3 Slim 

500GB + Controle Dual Shock 3 Preto Sem Fio, um Game Fifa 18 –PS 3 e 

Game Lego Batman – PS3, tendo gerado como números dos pedidos o 

02-658051989, optando por pagar os produtos no cartão de crédito, 

recebendo algumas horas depois a confirmação de aprovação de 

pagamento. Alega que três produtos chegaram, entretanto um deles, o 

produto Console PlayStation 3 Slim 500GB não foi entregue, e a partir de 

01/02/18 entrou em contato com as requeridas solicitando informações, e 

mesmo após inúmeros outros contatos com as requeridas e promessas de 

entrega, não obteve êxito em solucionar o caso, pois até a propositura da 

ação o produto não teria sido entregue. Ao final requer a condenação em 

danos materiais e 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. Primeiramente deixo de acolher a 

preliminar de ilegitimidade passiva da requerida B2W COMPANHIA DIGITAL 

(AMERICANAS.COM), tendo em vista que é legitima para figurar no polo 

passivo, eis que o produto foi adquirido junto ao site da reclamada, que 

ainda obtém lucro na venda, restando demonstrada a relação 

consumerista, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. De todo 

modo, a requerida integra a cadeia de fornecimento do serviço ao 

consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, na 

medida em que todos os sujeitos da cadeia produtiva de consumo são 

responsáveis solidariamente, sendo facultado ao consumidor a escolha 

contra quem quer demandar. 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. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. No caso, a pretensão da parte autora é 

corroborada pela plausibilidade do direito substancial invocado, 

evidenciado pelos documentos que instruíram a petição inicial. Com efeito, 

a presente demanda relata o transtorno da parte autora pelo atraso na 

entrega, que somente ocorreu meses após a compra do produto, e tão 

somente após diversos contatos infrutíferos com a empresa e posterior 

ação judicial visando resolver a situação. Em sua peça defensiva, a 

requerida B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM) alega que o 

produto foi entregue, e que o simples descumprimento contratual ocorrido, 

não é capaz de trazer abalos ao equilíbrio psicológico da autora a enseja 

qualquer tipo de indenização. Em sua contestação, a requerida PRÉVIA 

COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME alega que a opção de 

cancelamento da compra e eventual devolução do valor já quitado não foi 

utilizado pela autora, tendo inclusive o produto sido entregue em 

09/03/2018, e que o atraso ocorreu pois foi constatada a indisponibilidade 

do produto no estoque, sendo oportunizado ao autor o cancelamento da 

compra, ou que aguardasse a chegada dos produtos, e não havendo 

culpa da requerida pelo atraso, já que dependia do fabricante para a 

entrega do produto, não havendo que se falar, portanto, em indenização 

por danos matérias pois o produto fora entregue e muito menos danos 

morais. Analisando detidamente os autos, vislumbro que a parte autora 

trouxe documentos suficientes para análise da demanda, bem como que a 

compra dos produtos ocorreu em 19/12/17, com entrega prevista para 

09/02/18, entretanto somente foi entregue em 09/03/18, após a propositura 

da ação. Em que pese os alegado pelos requeridos, não há que se falar 

em ausência de responsabilidade das requeridas sob o argumento de que 

não teria o produto em estoque e que dependeria da disponibilidade do 

fabricante, uma vez que compete ao requerido/empresa garantir a 

disponibilidade dos produtos conforme ofertado ao consumidor, 

assegurando a entrega do produto nos moldes adquiridos e no prazo 

previsto, o que não ocorreu no presente caso, mesmo após diversos 
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contatos do autor. Assim, não restando outra alternativa, a procedência 

dos pedidos é a medida que se impõe, posto que embora o produto tenha 

sido entregue, ficou evidenciado o abusivo atraso na entrega do produto 

adquirido, situação que força reconhecer que o caso ultrapassou o mero 

aborrecimento. 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. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). 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). Dessa forma, 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. Por fim, rejeito o 

pleito da autora de condenação das requeridas em danos materiais, posto 

que o produto, ainda que com atraso, foi entregue. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim 

de CONDENAR solidariamente as partes reclamadas a pagar à parte 

autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da 

citação válida e correção monetária a partir desta data, 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 o 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.
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Processo nº 8010194-63.2016.8.11.0006 VISTOS, ETC. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA interposta por BARBARA CORTELLA PEREIRA 

contra o FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, na 

qual pleiteia o pagamento de valores referentes ao FGTS. DECIDO. Em 

primeiro, estando o caderno processual devidamente instruído, 

fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, 

impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado do mérito com base no 

artigo 355, I, do CPC. Versam os autos sobre pedido de pagamento de 

verbas decorrentes da incidência do FGTS sobre a remuneração 

percebida pela parte autora. A requerente sustenta que foi contratada por 

várias vezes, com prazos determinados, para o cargo de Professora 

substituta, entre fevereiro de 2013 a dezembro de 2015, através de 

reiterados contratos e termos aditivos. Aduz que os contratos firmados 

por prazo determinado, celebrados sucessivamente entre as partes são 

nulos, visto que perdeu seu objeto no tempo. Ao final requer seja a 

requerida condenada a pagar a autora o valor total de todas as verbas de 

FGTS sonegados. Cumpre mencionar, que em pedidos relativos a FGTS 

em contratos administrativos, sendo idêntico o caso, há de se seguir o 

entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão 

geral no RE 765.320/MG de 15/09/2016. É inquestionável que no caso em 

questão a parte autora prestou serviços à requerida entre os períodos de 

28/02/13 a 05/10/15. Importante assinalar que os contratos emergenciais 

firmados pela Administração Pública são exceções à regra do concurso 

público, expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, 

que dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (...) IX - A lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido também, 

disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

Lei Complementar nº 04/90, acerca da contratação temporária de 

excepcional interesse público (Título VII, Capítulo Único), in verbis: "Art. 

263. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo 

determinado. Art. 264. Consideram-se como de necessidade temporária de 

excepcional interesse público as contratações que visem a: I - combater 

surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - atender a situações de 

calamidade pública; IV - substituir professor ou admitir professor visitante, 

inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério; V - permitir a 

execução de serviço por profissional de notória especialização, inclusive 

estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender 

a outras situações motivadamente de urgência.* § 1.º As contratações de 

que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o 

prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, 

cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo 

máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente 

prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até 

a nomeação por concurso público. *(Redação dada pela Lei Complementar 

n. 12, de 13.01.92) § 2.º O recrutamento será feito mediante processos 

seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande 

circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na 

hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de 

situação emergencial. Art. 265. É vedado o desvio de função de pessoa 

contratada, na forma deste Título, sob pena de nulidade do contrato e 

responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) Art. 266. Nas 

contratações por tempo determinado serão observados os padrões de 

vencimento dos planos de carreira do órgão ou entidade contratante, 

exceto na hipótese do inciso V do art. 264, quando serão observados os 

valores do mercado de trabalho." Vale ainda dizer que, o Supremo Tribunal 

Federal firmou entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, 

extraindo a essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de 

que só é válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. Dos autos, verifica-se que o contrato de trabalho nº 

293/2013 firmado no período compreendido entre 28/02/13 a 30/03/13 se 

encontra de acordo com o disposto no art. 264, inciso IV da Lei 

Complementar nº 04/90, bem como em consonância com o entendimento 

pacífico do STF, posto que preenche todos os requisitos exigidos, e 

evidencia claramente a contratação temporária da requerente como 

Professora substituta. Entretanto, a renovação sucessiva do contrato 

administrativo, de 2013 a 2015, descaracteriza o caráter excepcional, bem 

como a temporalidade da contratação, requisitos, estes, necessários para 

justificar o ato administrativo. Sendo assim, a parte reclamada utilizou da 

hipótese contida no art. 37, IX, da CRFB/88 para preencher um cargo em 

situação, cuja necessidade é permanente do Estado, o que deveria estar 

sob as contingências normais da Administração Pública. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. 
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Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da 

Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição 

Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. 

Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a 

necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei 

municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos 

jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. 

Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. 

Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos 

efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas 

da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos 

incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, a constitucionalidade de 

lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de 

servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do 

concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o 

cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e 

devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa 

forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere 

válida a contratação temporária, preciso que: a) os casos excepcionais 

estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; 

c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; 

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a 

contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que 

devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração 

(...) RE 658.026/MG, 09/04/2014.” Desse modo, evidenciada a 

descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à 

regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional 

interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, 

aplica-se ao caso o § 2.º, do artigo 37, da Constituição da República que 

anuncia: "Art. 37. (...) II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º - 

A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do 

ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.” Portanto, 

diante da nulidade do ato administrativo, surge à parte autora o direito de 

perceber os valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), do período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 

8.036/1990, que assim estabelece: "Art. 19-A. É devido o depósito do 

FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja 

declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição 

Federal, quando mantido o direito ao salário." É assim o entendimento do 

STF: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 

PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO 

DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” É idêntico o entendimento do Tribunal de 

Justiça deste Estado: “AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – AUSÊNCIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO 

AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a descaracterização do contrato 

de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter 

permanente, bem como com renovações de forma sucessivas, impõe-se a 

sua nulidade, gerando, assim, o direito ao recebimento do FGTS pelo 

tempo trabalhado.” (AgR 48315/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017) ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar nulo os 

contratos de trabalho firmado entre as partes e, consequentemente, 

condenar a requerida ao pagamento do FGTS referente ao período não 

prescrito, a ser atualizado na forma da modulação de efeitos das ADISs 

4.425/DF e 4.357/DF, respeitando-se o prazo prescricional do art. 1º do 

Decreto 20.910/32, tudo com força no art. 487, I CPC; Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte 

no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011729-61.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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)

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8011729-61.2015.8.11.0006 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 ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM 

PEDIDO DE LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

CLODOALDO LUIZ DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN e ESTADO DE MATO GROSSO 

alegando que em 11.09.2010 foi autuado por infração prevista no artigo 

165 do CTB, cujo processo foi enviado pelo DETRAN/RO para o 

DETRAN/MT autuado em 04.01.2012. Em 10.11.2014 foi expedido 

notificação da aplicação da suspensão do direito de dirigir, que foi 

recebida por Claudemir da Silva em 14.11.2014. O autor requer a nulidade 

do processo administrativo, sob o argumento de que o mesmo não 

obedeceu ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não obedeceu 

aos prazos de notificações, bem como não considerou a defesa do autor 

protocolada em 16.02.2012. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. O DETRAN arguiu preliminar de ilegitimidade 

passiva. Entretanto, é de sua atribuição o procedimento para suspensão e 

cassação do direito de dirigir, razão pela qual deve ser reconhecida sua 

legitimidade para compor a lide, corroborado pelo entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VEÍCULO ADQUIRIDO POR TERCEIRO 

DE FORMA FRAUDULENTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. Deve 

ser reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN para responder pela 

anulação do procedimento administrativo de suspensão do direito de 

dirigir, pois é da sua atribuição a cassação do direito de dirigir. Contudo, 

deve-se explicitar que a sua legitimação fica restrita ao procedimento 

administrativo. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA 

EXPLICITADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame 

Necessário Nº 70051440824, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 28/08/2014). 

(TJ-RS - REEX: 70051440824 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data 
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de Julgamento: 28/08/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2014). No que tange à 

ilegitimidade arguida pelo Estado de Mato Grosso, entendo que este 

encontra respaldo, uma vez que o DETRAN é o órgão central do sistema 

estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com autonomia 

administrativa e financeira, não havendo nos autos elementos que 

justifiquem a manutenção do Estado no polo passivo da demanda. Por esta 

razão, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de 

Mato Grosso extinguindo os autos sem resolução do mérito em relação ao 

mesmo. Passo à análise do mérito. Dispõe o artigo 265 do CTB: Art. 265. 

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do 

documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da 

autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, 

assegurado ao infrator amplo direito de defesa. No mesmo sentido o artigo 

2º da Resolução 182/2005 do CONTRAN. Em análise às provas 

produzidas, extrai-se que o autor não foi notificado quanto aos atos do 

processo administrativo. Isto porque, nos termos do §5º do artigo 10 da 

Resolução 182/2005, as notificações devem ser remetidas ao endereço 

informado nos dados cadastrais do condutor e, observo que a Autarquia 

enviou notificações a endereço diverso do que consta no cadastro do 

autor. Ademais, em que pese o autor ter protocolado sua defesa, esta não 

foi juntada ao processo administrativo. Portanto, evidente que o PAD em 

questão não obedeceu ao direito constitucional da ampla defesa e 

contraditório, tornando nula a imposição da penalidade, conforme 

entendimento jurisprudencial em casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE 

DIRIGIR. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXEPEDIDA PARA 

ENDEREÇO EQUIVOCADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. - A autoridade deve assegurar 

ao condutor, contra a qual foi imposta penalidade consistente na 

suspensão do direito de dirigir, o direito de se defender, sob pena de 

violação ao devido processo legal e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da 

CF). - No caso, a notificação da instauração do PSDD foi expedida para 

endereço diverso do cadastrado pelo impetrante, circunstância que torna 

nula a imposição da penalidade. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075113258, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 

26/10/2017) Portanto, a nulidade do ato administrativo é medida que se 

impõe face à sua irregularidade. Ainda, o autor faz jus a uma 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, uma vez que a 

penalidade aplicada oriunda de procedimento que não obedeceu aos 

ditames legais, inegavelmente causou ao autor sensações que não podem 

ser consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Assim sendo, tenho 

que a autarquia estadual deve ser responsabilizada, porquanto 

comprovada a irregular suspensão da CNH do autor. No caso concreto, 

tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano 

moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo 

causados pelo requerido são presumidos, conferindo o direito à 

reparação, sem a necessidade de produção de outras provas. Em outras 

palavras, o próprio fato já configura o dano. Ora, notório que o autor 

sofreu abalo moral significativo, mormente porque comerciante, 

dependendo da sua carteira de habilitação para o sustento próprio e de 

sua família, a qual restou suspensa, arbitrariamente. Comprovada a 

existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de 

afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, 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). Dessa forma, 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 prática ilícita. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para: a) Reconhecer 

a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, extinguindo os autos 

sem resolução do mérito em relação ao mesmo; b) CONFIRMAR a liminar 

deferida; c) Declarar a nulidade do processo administrativo em questão 

(001/2012), excluindo a anotação no RENACH do requerente no que tange 

a suspensão do direito de dirigir; d) CONDENAR o requerido a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três 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; Sem 

custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, tendo 

em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

OZENIL MARTINS PASTOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO (REQUERIDO)

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

DIANICLEY M. DE S. BALDUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000182-41.2018.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

COBRANÇA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

ajuizada por OZENIL MARTINS PASTOR em face de DIANICLEY M. DE S. 

BALDUINO, alegando que em 24.09.2010 o autor e sua mulher foram 

avalistas do Requerido na cédula de crédito bancário n. 018.406.851 – 

Banco do Brasil – RS 20.647, 97 (vinte mil Reais e seiscentos e quarenta e 

sete Reais e noventa e sete centavos). Ocorre que os Requeridos não 

quitaram o débito, razão pela qual o autor e sua mulher começaram a 

sofrer cobranças referentes a este débito, negativações e, por fim, 

quitaram o débito, através de descontos em conta bancária. 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, corroborado pelas 

provas produzidas pelo autor. 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 parte autora juntou aos autos o 

contrato no qual figura como avalista, bem como as cobranças referente 

ao débito e extratos bancários nos quais consta os descontos para 

quitação da cédula bancária. Ao realizar o pagamento, o avalista tem 

direito de regresso contra o avalizado, conforme dispõe o artigo 899 §1º 

do Código Civil. Nesse sentido: “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO 

DE REGRESSO DO AVALISTA EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

CRÉDITO RURAL PARA INCREMENTO DE ATIVIDADE DE AVICULTOR, 

MEDIANTE ASSINATURA DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUTORES 

QUE ADIMPLEM PARCELA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, 

FAZENDO JUS AO REEMBOLSO DO VALOR PELO GARANTIDO. ART. 899, 

§1º, DO CÓDIGO CIVIL. - Título de crédito garantido por aval. Art. 899, § 

1º, do CC: "Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu 
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avalizado e demais coobrigados anteriores". No caso, o pagamento 

efetuado pelos garantes, diretamente ao banco credor, está comprovado 

às fls. 12/13. - Como bem exposto na decisão de primeiro grau, eventual 

discussão acerca da aquisição de equipamentos e a respectiva entrega 

entre as partes (visto que foram os próprios autores, atráves de empresa, 

que venderam financiadamente os equipamentos de aviário ao réu), 

devem ser objeto de ação própria, não se confundindo com as obrigações 

pertinentes ao aval. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS - Terceira Turma Recursal 

Cível - Recurso Cível nº 71004454708 – Rel. CARLOS EDUARDO 

RICHINITTI - Julgado em 24/10/2013).” No que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, entendo devido, pois, o autor passou a 

vivenciar ameaças de inclusão no cadastro restritivo de crédito, 

cobranças insistentes devido ao inadimplemento dos Requeridos. 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$ 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. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial 

para: a) Condenar os Requeridos a pagarem ao autor o valor de R$ 

25.222,70 (vinte e cinco mil e duzentos e vinte e dois Reais e setenta 

centavos) devidamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir de 

cada desembolso pelo índice INPC; b) CONDENAR os Requeridos a 

pagarem 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 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: 1005533-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA (REQUERIDO)

ALICE PAULA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1005533-29.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO por acidente de trânsito 

ajuizada por CARLOS ALEXANDRE APRECIDO RODRIGUES em face de 

ALICE PAULA MIRANDA e WALMIR DA SILVA, alegando que em 

10.05.2017, trafegava na Rua das Maravilhas sentido bairro/centro 

quando no cruzamento com a Rua São Pedro, a primeira Ré, que dirigia o 

V-II, não respeitando a preferencial, abalroou o veículo que o autor estava 

conduzindo, de propriedade de Waldeir Rodrigues de Oliveira. Conforme 

Boletim de Ocorrência juntado na inicial, a Requerida/condutora confirmou 

que a preferencia era da parte autora e que o mesmo não a viu. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa, pois, o condutor do veículo possui legitimidade para 

propor ação de indenização por danos materiais que se originarem de 

acidente de trânsito, pois é o responsável pela reparação do prejuízo 

perante o proprietário. (TJMT AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 

1007772-24.2017.8.11.0000. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2017, 

Publicado no DJE 15/09/2017.) REJEITO ainda a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelos requeridos, 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). Passo à análise do mérito. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Para configuração de responsabilidade civil extracontratual, há 

necessidade de se comprovar os seguintes requisitos: conduta humana, 

culpa, dano e nexo causal entre eles. Analisando detidamente o conjunto 

probatório dos autos, conclui-se que o sinistro ocorreu por culpa da 

Requerida/condutora. É incontroverso que o Requerido não agiu com 

cautela ao realizar a conversão, cuja preferencia era da parte autora. Não 

observando o fluxo, a condutora Requerida deu causa à colisão, sendo o 

responsável pelo sinistro. É o que prescreve o artigo 34 do Código de 

Trânsito Brasileiro, “o condutor que queira executar uma manobra deverá 

certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários 

da via que o seguem, precedem ou não cruzar com ele, considerando sua 

posição, sua direção e sua velocidade”. Neste tocante, sendo a culpa do 

acidente de trânsito imputável à condutora Requerida, é de se julgar 

procedente a presente ação. Os danos materiais foram comprovados 

através do orçamento do veículo sinistrado compatível com as fotos 

juntadas aos autos. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial a fim 

de CONDENAR os requeridos a pagarem a título de danos materiais, a 

importância de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos Reais), e o faço com 

resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011882-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

VALDECI PEDRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Proc. Número: 8011882-94.2015.8.11.0006 Reclamante: VALDECI PEDRO 

DE SOUZ Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de pedido de restituição de valores que 

alega terem sido descontados indevidamente a título de contribuição 

previdenciária, incidentes sobre a totalidade da remuneração do cargo de 
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policial militar inativo no período de maio de 2012 a janeiro de 2013. 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. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, mas apresentou contestação. 

Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, 

CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. A parte reclamante 

justificou sua ausência. Passa-se ao julgamento. A Lei Complementar nº 

202/2004 (alterada pelas leis complementares nº 254/06, 268/07, 479/12, 

524/14) dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores 

públicos civil e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato 

Grosso, e estabelece no art. 2º que: Art. 2º As alíquotas relativas às 

contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos 

servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que 

estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal 

(redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda 

Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: I - 11% 

(onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em 

atividade; II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de 

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o 

limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime 

geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal. 

(Nova redação dada pela LC 479/12). g.n. Redação original: II - 11% (onze 

por cento) da totalidade dos proventos de aposentadoria, reserva 

remunerada ou reforma e pensão que superem o limite máximo dos 

benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201 da Constituição Federal, concedidos para os inativos e 

pensionistas que cumprirem os requisitos para entrar em gozo dos 

mesmos após 31 de dezembro de 2003; III - (revogado) LC 479/12 IV - 

11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, 

reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite 

máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral 

de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, 

quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos 

desta lei. (Acrescentado pela LC 524/14) § 1º A contribuição patronal dos 

Poderes, do Ministério Público, das autarquias, das fundações e das 

universidades será igual à de seus servidores ativos, inativos e 

pensionistas. (Represtinado pela LC 268/07) § 2º Incidirá contribuição 

previdenciária sobre a gratificação natalina dos servidores ativos, inativos 

e dos pensionistas. § 3º Para efeito de aferição das contribuições 

previdenciárias, não se incluem na base de cálculo prevista no inciso I, as 

verbas de caráter indenizatório. § 4° Para efeito do disposto no § 21 do 

Art. 40 da Constituição Federal, e deste artigo, consideram-se doenças 

incapacitantes, além daquelas constantes do Art. 6º, inciso XIV da Lei 

Federal nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as que impeçam totalmente 

o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente 

reconhecidas pela Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso. 

(Acrescentado pela LC 524/14) Como se observa, as Leis 

Complementares nºs 04/90 e 202/04 foram alteradas pela publicação da 

Lei Complementar nº 479, de 26 de dezembro de 2012, estabelecendo o 

desconto previdenciário no importe de 11% (onze por cento) somente 

sobre a parcela dos proventos que supere o teto máximo estabelecido 

para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 

A inconstitucionalidade do inciso II, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 

202/2004 foi reconhecida pelo pleno do TJMT no MSI n.º 30597/05. 

Extrai-se dos autos que a parte reclamante é servidor publico aposentado, 

juntando sua ficha financeira, referente ao ano de 2011 e 2012, o que 

verifica que os 11% foram descontados com base na totalidade de seus 

vencimentos, sem observar que no ano de 2011 o teto do regime geral era 

de R$ R$3.689,68(três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e 

oito centavos), e em 2012 o teto era de R$ R$3.735,45 (três mil, 

setecentos e trinta e cinco reais). Portanto, a parte reclamante faz jus ao 

recebimento das diferenças que lhe foram cobradas a maior, haja vista a 

incidência de alíquota previdenciária de 11% (onze por cento) sobre a 

totalidade dos seus proventos, e não sobre o valor que excede ao teto do 

regime geral. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, as 

Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Quanto ao índice, após o 

advento da Lei Estadual nº 7.900/2003 a correção monetária será pelo 

Índice Geral de Preços, conceito disponibilidade Interna – IGP-DI, da 

Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de mora de 1% (um) por 

cento ao mês calendário ou fração. Frisa-se que, o presente entendimento 

se coaduna com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, senão vejamos: “(...) Sobre o indébito incide correção 

monetária com base no IGP-DI e juros moratórios à razão de 1% a.m., 

conforme disposto no art. 42 e 44 da Lei Estadual n. 7.098/98, com as 

alterações trazidas pela Lei Estadual n. 7.900/03.”(Ap 13941/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/06/2013, Publicado no DJE 09/07/2013). Diante do exposto, decido 

JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a 

restituir os valores descontados acima do limite máximo estabelecido para 

os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, a título de 

contribuição previdenciária referente ao período de maio de 2012 a janeiro 

de 2013, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, 

Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros 

de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12.153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem 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, 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: 8012304-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

INEZ ALVES GUIMARAES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8012304-69.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA interposta por INEZ ALVES GUIMARÃES MARTINS contra 

a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ MT, na qual pleiteia o 

pagamento do FGTS sobre a remuneração do mesmo de todo o período 

laborado entre os anos de 2009 e 2011. O Estado de Mato Grosso 

devidamente citado, apresentou Contestação requerendo a improcedência 

dos pedidos contidos em peça exordial. A Requerente impugnou a 

Contestação, ratificando o alegado em peça exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. Em primeiro 

lugar, estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo 

elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde 

logo, o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, I, do CPC. 

Versam os autos sobre pedido de pagamento, pelo réu para a Requerente, 

do FGTS sobre a remuneração no período laborado entre 01/02/2010 a 

20/12/2013. A Requerente sustenta que foi contratada para exercer a 

função de professora na E.E. Criança Cidadã, nesta urbe, sendo este 

pertencente ao Estado de Mato Grosso, em 01/02/2010. Alega ainda ter 

laborado no período de 01/02/2010 até 20/12/2013, sob a forma de 

contrato temporário, tendo ocorrido prorrogações na contratação. Alega 

que apesar dos contratos firmados com o Ente Público, o mesmo não 

efetuou o pagamento de seus direitos trabalhistas. Por essas razões 

volve-se ao Poder Judiciário, a fim de ter seu direito reconhecido. Cumpre 

mencionar, sobre os pedidos de pagamento do FGTS, há de se seguir o 

entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão 

geral no RE 765.320/MG de 15/09/2016. Na espécie, é inquestionável que 

a parte autora prestou serviços ao ente requerido nos períodos de 

fevereiro/2010 a dezembro/2013, conforme se depreende de Contratos, 

Termo Aditivo, bem como de Contracheques acostados à peça exordial. 

Importante assinalar que os contratos emergenciais firmados pela 

Administração Pública são exceções à regra do concurso público, 

expressamente prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que 

dispõe: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
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obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998). (...) IX - A lei estabelecerá os 

casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público. Nesse sentido também, 

disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, 

Lei Complementar nº 04/90, acerca da contratação temporária de 

excepcional interesse público (Título VII, Capítulo Único), cuja redação 

merece ser reproduzida: "Art. 263. Para atender à necessidade temporária 

de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de 

pessoal por tempo determinado. Art. 264. Consideram-se como de 

necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações 

que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer recenseamento; III - 

atender a situações de calamidade pública; IV - substituir professor ou 

admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica 

do magistério; V - permitir a execução de serviço por profissional de 

notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas 

científica e tecnológica; VI - atender a outras situações motivadamente de 

urgência.* § 1.º As contratações de que trata este artigo terão dotação 

específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto 

nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) 

meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, 

prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, 

justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. *

(Redação dada pela Lei Complementar n. 12, de 13.01.92) § 2.º O 

recrutamento será feito mediante processos seletivos simplificados, 

sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação, e observará os 

critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos 

incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial. Art. 

265. É vedado o desvio de função de pessoa contratada, na forma deste 

Título, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa 

e civil da autoridade contratante. *(Redação dada pela Lei Complementar n. 

12, de 13.01.92) Art. 266. Nas contratações por tempo determinado serão 

observados os padrões de vencimento dos planos de carreira do órgão 

ou entidade contratante, exceto na hipótese do inciso V do art. 264, 

quando serão observados os valores do mercado de trabalho." Conforme 

se nota, o texto normativo elenca situações excepcionais em que são 

autorizadas as contratações temporárias para atender o excepcional 

interesse público. Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento com repercussão geral no RE 658.026/MG, extraindo a 

essência jurídica do art. 37, inciso IX da CF/88, no sentido de que só é 

válida a contratação temporária da administração pública, quando 

preenchidos os seguintes requisitos: a) os casos excepcionais devem 

estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser 

predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse 

público tem que ser excepcional; e e) a necessidade de contratação seja 

indispensável. No caso em exame, verifica-se que a parte autora prestou 

serviços ao Estado de Mato Grosso por sucessivos contratos 

temporários, na condição de Professora, por longo período, mesmo que 

espaçadamente. É válido ressaltar os meses laborados, quais sejam de 

fevereiro/2010 a dezembro/2010, de janeiro/2011 a dezembro/2011, de 

janeiro/2012 a dezembro/2012 e de janeiro/2013 a dezembro/2013 

conforme faz prova contracheques, termo aditivo, bem como Contratos 

Temporários acostados a peça exordial. Diante disso, uma vez 

configurada as sucessivas renovações do contrato de trabalho com o 

poder público, resta prejudicado o caráter excepcional da contratação, 

bem como a sua temporalidade, requisitos, estes, essenciais a justificar o 

ato administrativo. Ademais, observa-se que a atividade desenvolvida pela 

requerente não se enquadra nas hipóteses de contratação temporária 

previstas na Lei Complementar nº 04/90, nem preenche os requisitos 

elencados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário acima mencionado, o que evidencia claramente a 

necessidade permanente do Estado em manter estes serviços, afastando 

definitivamente o caráter excepcional da contratação. Logo, pode-se 

concluir que a Administração Pública se utilizou do disposto no art. 37, IX, 

da CRFB/88 para preencher cargos cuja necessidade do serviço prestado 

é contínua, o que torna nulo o contrato de trabalho firmado entre as 

partes. Nesse sentido é a jurisprudência: Recurso extraordinário. 

Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de 

lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais 

que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte 

Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo 

determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional 

interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e 

regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da 

Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. 

Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. 

Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da 

Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e 

trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, a 

constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de 

contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra 

da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras 

que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na 

Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O 

conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser 

resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema 

de que, para que se considere válida a contratação temporária, preciso 

que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de 

contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o 

interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja 

indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários 

permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das 

contingências normais da Administração (...) RE 658.026/MG, 09/04/2014. 

Desse modo, estando evidenciada a descaracterização do contrato 

temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a 

ausência de comprovação do excepcional interesse público e as 

sucessivas renovações do contrato de trabalho, aplica-se ao caso o § 

2.º, do artigo 37, da Constituição da República que anuncia: "Art. 37. (...) II 

- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; (...) §2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei. Portanto, diante disso, o ato 

administrativo, conforme já dito, é nulo e, por consequência, surge à parte 

autora o direito de perceber os valores referentes ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e eventual saldo de salário do período 

trabalhado, não havendo que se falar em demais verbas trabalhistas, 

consoante preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, somados ao 

entendimento da jurisprudência, conforme segue: "Art. 19-A. É devido o 

depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de 

trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da 

Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário." Veja o 

posicionamento firmado pela Suprema Corte na ocasião do julgamento do 

Recurso Extraordinário 765320 RG/MG: EMENTA: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE 

VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, 

TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À 

PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DESERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria. É idêntico o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO INTERNO – 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, II, DA CF – 

AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO 

CONTRATO – DIREITO AO FGTS – DIREITO CONCEDIDO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a 

descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o 

exercício de funções de caráter permanente, bem como com renovações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 218 de 635



de forma sucessivas, impõe-se a sua nulidade, gerando, assim, o direito 

ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado. (AgR 48315/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, decido: 

a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar 

o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS referente aos 

períodos de sejam de fevereiro/2010 a dezembro/2010, de janeiro/2011 a 

dezembro/2011, de janeiro/2012 a dezembro/2012 e de janeiro/2013 a 

dezembro/2013 a serem atualizados na forma da modulação de efeitos 

das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF, forte no art. 487, I CPC; b) Sem custas; a) 

Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 

10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do 

CPC/15; c) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, 

forte no art. 496 § 3.º, II CPC; d) Publique-se, Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. 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: 1000504-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

RAILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000504-61.2018.8.11.0006 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 RAILSON ANTONIO DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome por um débito 

no valor de R$ 527,32 (quinhentos e vinte e sete Reais e trinta 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. 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 

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$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) 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$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; 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: 1000386-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MIQUEIAS DE OLIVEIRA SILVA (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

 

Processo: 1000386-85.2018.8.11.0006 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 WILTON MIQUEIAS DE OLIVEIRA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome 

por um débito no valor de R$ 54,24 (cinquenta e quatro Reais e vinte 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. 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 
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judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia 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. 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 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$ 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. 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: 1000535-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000535-81.2018.8.11.0006 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 GEOVANE DA SILVA MORAIS em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome por um débito 

no valor de R$ 80,42 (oitenta Reais e quarenta 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. 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 
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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$ 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 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. 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: 1000291-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ERNANDES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000291-55.2018.8.11.0006 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 JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em por dois 

débitos no valor de R$ 157,11 (cento e cinquenta e sete Reais e onze 

centavos) e R$ 195,20 (cento e noventa e cinco Reais e vinte centavos). 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento de 

indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 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 

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, conforme extrato juntado à inicial. 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 
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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: 1000335-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROBISON JOSE DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1000335-74.2018.8.11.0006 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 ROBISON JOSÉ DUARTE em desfavor 

de ITAU S.A, alegando que recebeu uma carta do Requerido informando 

sobre uma dívida no valor de R$ 132,24 (cento e trinta e dois Reais e vinte 

e quatro centavos), porém, como não possui conta com a referida 

instituição, ignorou-a. Ocorre que ao tentar realizar uma compra na loja 

Romeira, foi informado que seu nome estava negativado pelo Requerido. O 

requerido foi citado, porém, não compareceu à audiência, tornando-se 

revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no 

artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Temos 

que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a inscrição 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: 

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$ 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. 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: 1002842-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LABRUNA DE SA BRITO (REQUERENTE)

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

ALESSANDRA FERRARA AMERICO GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002842-42.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS ajuizada por LEONARDO LABRUNA DE SÁ BRITO 

em face do SAUDIFITNESS DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES LTDA – EPP (SITE CORPO PERFEITO), alegando que 

adquiriu no site da Requerida em 12.12.2016 uma unidade de suplemento 

alimentar 100% whey protein refil, pelo qual pagou o valor de R$ 575,28 

(quinhentos e setenta e cinco Reais e vinte e oito centavos). O prazo para 

entrega do aparelho era de 20 dias úteis. Transcorrido o prazo, o autor 

contatou a Requerida que não se manifestou tampouco entregou o 

produto. 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. Pelo princípio da celeridade processual, acolho a defesa 

apresentada, deixando de redesignar nova audiência de conciliação, uma 

vez que não houve pedido pelas partes nesse sentido. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da Requerida, pois, à época dos fatos seus dados 

constavam como administradora do site no qual foi realizada a compra, 

conforme extrai-se do rodapé da página de acompanhamento do pedido 

juntado no ID 6763270. Portanto, sua responsabilidade é objetiva e 

solidária nos termos do CDC. 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 
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direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o produto foi entregue no prazo 

convencionado, o que não o fez. As provas produzidas pela parte autora 

comprovam que o autor comprou e pagou pelo produto, no entanto, não 

houve entrega do mesmo. Também não há comprovação de que houve 

estorno do valor pago. Logo, evidente que houve falha na prestação do 

serviço, pois inexistiu segurança ao consumidor, que pagou pelo produto 

e não o recebeu no prazo avençado e, ainda, teve seu nome negativado. 

Tal conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. 

Assim, merece prosperar o pedido de danos morais formulado pela 

Reclamante. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título 

de danos morais a Autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a empresa-reclamada a RESTITUIR a Reclamante, a quantia de 

R$ 575,28 (quinhentos e setenta e cinco Reais e vinte e oito centavos), 

valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação 

(art. 1º, § 2º, Lei n. 6.899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação 

válida; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 40, da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007938-38.2017.8.11.0006
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SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007938-38.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA proposta 

por SEBASTIÃO DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, 

informando que realizou abertura de conta na agencia Requerida no intuito 

de receber benefício previdenciário. Narra que este realizou descontos 

indevidos em sua conta, referentes a previdência privada, seguro de 

previdência, seguro de vida, tarifa bancária – cesta expresso, cujos 

serviços não foram contratados 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. O Reclamado 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 dos descontos. 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 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 à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que além da abertura de conta, o autor tenha 

contratado seguros, previdência privada etc, bem como que o contrato de 

abertura de conta do autor previa o desconto da tarifa cesta expresso, o 

que não o fez. O Requerido alega que as cobranças de tarifas são legais 

e, quanto aos descontos referentes à previdência privada e seguros, não 

se manifestou. Em que pese as razões apresentadas pelo Requerido, este 

não demonstrou a prévia contratação pelo autor dos serviços 

questionados, pois não anexou aos autos contrato. No que tange à 

cobrança de tarifas, sendo a conta bancária destinada exclusivamente 

para recebimento do benefício previdenciário, descabem descontos de 

tarifas bancárias. Ademais, considerando que houve privação de parte do 

benefício pela recorrida, ante o débito das tarifas e demais encargos, é de 

ser restituído o valor descontado indevidamente, em dobro, conforme 

entendimento jurisprudencial: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇAO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. CONTA 
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ABERTA COM INTUITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DÉBITO 

ORIUNDO DA COBRANÇA DE ENCARGOS E TARIFAS PARA 

MANUTENÇÃO DA CONTA. DANO MORAL OCORRENTE. AUTORA 

PRIVADA DE PARTE DE SUA APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJRS. Recurso Cível Nº 71005953153, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) APELAÇÃO CIVIL- AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

OBRIGAÇÃO DE FAZER- ADMISSIBILIDADE- DÉBITO EM CONTA SALÁRIO 

DE TARIFA BANCÁRIA – CESTA BÁSICA- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR- SÚMULA STJ 297. INVERSÃO ÔNUS 

PROBATÓRIO. LANÇAMENTO EFETUADO PELO BANCO- PROVA DO 

ERRO- SÚMULA 322/STJ- PRESCINDIBILIDADE - PRÁTICA BANCÁRIA 

EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL HÁ 

MAIS DE DEZ ANOS - INTELIGÊNCIA DO PAR. ÚNICO DO ART. 42 CDC E 

ART. 2º, INC - I DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.402/2006 - VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS RECONHECIDOS - PAGAMENTO COMPULSÓRIO DE VERBA 

PROIBIDO POR RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - 

CONDENAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS - 

QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA MANTIDA- 

RECURSO IMPROCEDENTE- PRECEDENTES STJ E TJMT.A conta-salário é 

isenta de tarifas e a sua aberta ocorre somente por iniciativa do 

empregador, responsável pela identificação do beneficiário (o titular da 

conta), nos termos das resoluções n. 3.402/2006 e n. 3.424/2006, 

editadas pelo Banco Central Do Brasil, por meio do Conselho Monetário 

Nacional. Precedentes STJ.Segundo a jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos, quanto a 

devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de 

comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda 

o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.Para se determinar 

a repetição do indébito deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou 

negligência para com os deveres da função, como determinam o art. 42, 

Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o 

inciso I do art. 2º, inc. I da Resolução CMN nº 3.402/2006, esta ainda em 

vigor. Precedentes STJ e TJMT.O valor fixado a título de danos morais, 

decorrentes da cobrança ilícita de tarifas bancárias em conta salário, deve 

cumprir dupla finalidade: ressarcimento do injusto e indevido pagamento 

compulsório imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, 

evitando-se novas ocorrências.In casu, a Autora Apelada merece receber 

os valores ilicitamente debitados em sua conta salário, posto que o Banco 

Apelante descumpriu continuadamente a Resolução CMN nº 3.402/2006, 

que veda expressamente a cobrança de tarifa bancária em conta salário, 

a qual somente pode ser aberta pelo Empregador. Precedentes STJ.A 

repetição deverá ser em dobro, face a ilegalidade da cobrança continuada 

de verba não devida, cujo pagamento se deu de forma compulsória, uma 

vez que a Autora correntista não possuía meios efetivos de deixar de 

pagar o que não era devido, senão através do exercício do livre acesso 

ao Judiciário. Precedentes TJMT e STJ.Há dano moral evidente, in casu, 

diante do descumprimento deliberado e continuado da Resolução CMN e o 

desrespeito à condição de hipossuficiente da Autora correntista, que 

recebia menos de um salário mínimo na conta salario e as tarifas 

bancárias ilicitamente debitadas causavam prejuízo à sua economia 

pessoal. Precedentes TJMT e STJ.O valor de R$7.880,00- (sete mil 

oitocentos e oitenta reais), fixado a título de reparação aos danos morais, 

mostrou-se razoável e proporcional, adequado ao grau de culpa e porte 

econômico do Banco Apelante, ao nível sócio-econômico da Autora 

Apelada, bem como sincronizando a realidade da vida com as 

peculiaridades do caso concreto, conforme os brocardos mihi factum 

dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e jura novit cúria (o juiz 

é que conhece o direito). Precedentes STJ. (TJMT. Ap 65493/2016, DRA. 

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com os descontos 

indevidos em sua conta e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que 

merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Conceder a liminar 

pleiteada, determinando que o Banco Requerido cesse dos descontos de 

tarifas e serviços ora impugnados, no prazo de 05 dias, sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais); b) Julgar 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao 

serviço não contratado; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; d) CONDENAR a 

reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor 

de R$ 1.692,54 (mil e seiscentos e noventa e dois Reais e cinquenta e 

quatro centavos), em dobro, 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 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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO
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Processo: 1006306-74.2017.8.11.0006 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 HELIO COLUNA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em por dois 

débitos no valor de R$ 337,04 (trezentos e trinta e sete Reais 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 
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avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

não merece ser acatada, haja vista que em que pese a autora não ter 

promovido a regular juntada do comprovante de endereço em seu nome, 

pondero que é uma faculdade do próprio demandante promover a 

demanda no local de seu domicilio ou do local onde a requerida mantenha 

agência e/ou filial, como é o caso, nos termos do artigo 4º, inciso I da Lei 

9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente competente para apreciar a 

presente reclamação. O Banco reclamado apresentou 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. No caso dos autos, a parte reclamante 

pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, além da 

declaração de inexistência do débito levado a registro nos órgãos de 

proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de agir está 

presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação 

para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. 

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 

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, conforme extrato juntado à inicial. 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: 1003065-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN (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 nº 1003065-29.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por RENATA GOMES 

DE OLIVEIRA LIMA MORAN em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a parte autora alega que possui 

um imóvel e uma unidade consumidora da requerida, e que a requerida 

unilateralmente sem qualquer justo motivo ou prévio aviso alterou a data de 

vencimento da fatura, trazendo descontrole ao orçamento doméstico. 

Aduz que no mês de novembro de 2016, teve seu fornecimento de energia 

interrompido por parte da requerida que com menos de 15 dias de atraso e 

sem prévio aviso de data para realização de corte, assim o fez, causando 

a autora sensível abalo, transtorno, tendo a autora que pedir a religação 

de urgência, pela qual pagou R$ 53,00 com a qual não estava preparada 

para efetuar tal gasto. Ao final requer que seja concedida a antecipação 

de tutela determinando a imediata alteração da data de vencimento da 

fatura para o dia 26 de cada mês, e no mérito requer a restituição em 

dobro do valor pago pela religação, bem como a condenação em danos 

morais. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é reconhecida em razão 

do não comparecimento da parte reclamada na audiência de conciliação 

ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 9099/95). Se a parte 

reclamada não comparece na audiência, mas apresenta tempestivamente 

sua contestação, ainda assim há revelia, contudo, neste caso, não 

obstante a presunção relativa quanto à matéria fática, o juiz deve avaliar 

as provas existentes nos autos, especialmente as documentais. 

“RECURSOS INOMINADOS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM 

FOLHA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - REVELIA DECRETADA - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - 

POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL - 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - 

COBRANÇA DEVIDA - DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - 

RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA 

IMPROVIDO. A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos 
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alegados pelo autor, contudo, não induz à procedência do pedido no caso 

de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado. O 

réu revel que apresenta contestação tempestivamente pode intervir no 

processo no estado em que se encontra e, inclusive, produzir provas, 

desde que ingresse nos autos antes de encerrada fase instrutória e sejam 

impugnados os fatos narrados na inicial. Demonstrada nos autos por meio 

de documentos acostados à contestação a existência de contrato 

devidamente assinado pela consumidora e não impugnado por esta, deve 

ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. 

Evidenciada a inadimplência do consumidor e a autorização expressa de 

desconto em folha, constitui exercício regular de direito a cobrança de 

valores relativos à gastos realizados por meio de cartão de crédito.” (TRU 

TJMT 120110139860/2013, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013). Diante do exposto e tendo em vista que a parte 

reclamada não esteve presente na audiência de conciliação realizada, não 

há como afastar os efeitos da revelia no caso concreto, contudo, as 

provas juntadas com a contestação, devem ser consideradas para o 

julgamento da presente lide. Não havendo preliminares, passo à análise do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Deve-se anotar que 

a relação estabelecida pelas partes está inserida no âmbito do Código de 

Defesa do Consumidor, portanto, deve ser regida por suas normas. 

Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – 

consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à 

inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança 

de suas alegações, reforçada pelos documentos juntados aos autos. 

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR A 

RÉ QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de 

sua responsabilidade, criando, ao certo, em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual, o que não fez. Conforme provas 

trazidas aos autos, é inconteste que houve a mudança da data de 

vencimento das faturas, e também o corte do fornecimento de energia no 

dia 09/11/16, em razão do inadimplemento da fatura do mês de outubro/16, 

com vencimento em 20/10/16 e que somente foi paga dia 09/11/16, na data 

do corte. Não foi comprovado que a requerente solicitou a mudança da 

data de vencimento da fatura, que somente poderia ser alterado mediante 

solicitação do consumidor. Resta ainda evidente que mesmo em atraso, a 

suspensão do fornecimento de energia ocorreu, e não há nos autos prova 

de reaviso de vencimento, o que fere as disposições da Resolução 

Normativa nº 414 da ANEEL, em seu art. 173, I, alínea b, in verbis: “Art. 

173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade 

consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve 

observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica 

e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque 

na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de 

inadimplemento.” No caso, entendo que a suspensão do fornecimento de 

energia somente poderia ocorrer mediante reaviso de vencimento com 

antecedência mínima de quinze dias da data da suspensão, o que não 

ficou comprovado nos autos. Desse modo, resta evidente falha na 

prestação de serviço da requerida, que não agiu com cautela com a 

manipulação do sistema de fornecimento/corte de energia em total 

desacordo com as disposições da Resolução nº 414 ANEEL, gerando 

inúmeros prejuízos ao autor, que teve o fornecimento de energia 

suspenso indevidamente. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria 

ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos: 

“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. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, na hipótese vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, eis que não se depreende qualquer dano material, basta à vítima 

positivar a existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de 

forma a influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da 

normalidade, conforme vem decidindo reiteradamente o C. Superior 

Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, 

"não há falar em prova de dano moral, mas, sim, na prova do fato que 

gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam" 

(Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. Menezes Direito; REsp. 

294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 661.960/PB, Rel. Min. 

Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. Jorge Scartezzini, DJ 

16/05/2005, p. 366). 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. No 

caso vertente, iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis 

que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as 

expectativas do consumidor, na prestação do serviço, concretizando 

todas as providências necessárias a resguardar sua integridade, física e 

moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos 

correlatos. Subsiste, pois, o dever de a ré indenizar 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. Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela 

parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte Reclamada. Acolho a 

pretensão inicial de repetição de indébito, posto que restou evidenciado 

que o autor teve que pagar a taxa para que o religamento do serviço de 

energia fosse efetuado. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil para: DETERMINAR 

que a requerida altere a data de vencimento da autora para dia 26 de cada 

mês. CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, em dobro, o valor total de 

R$ 106,00 (cento e seis 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. Havendo o pagamento espontâneo, 

deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos 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: 1007951-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNA 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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007951-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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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: 1007945-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007945-30.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007944-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SIMONE DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1007944-45.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006586-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARILENE CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006586-45.2017.8.11.0006 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 

13271035. 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: 8010199-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010199-85.2016.8.11.0006 Reclamante: JOSE LUIZ ALVES 

DOS SANTOS Reclamado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. JOSE LUIZ ALVES 

DOS SANTOS interpôs a ação de indenização por danos morais, na qual a 

parte reclamante alega ter sido preso ilegalmente na segunda quinzena do 

mês de março de 2015 em decorrência da prisão em aberto gerado pelo 

processo judicial nº 111/1999/ Código nº 24143. Citado, a parte reclamada 

não compareceu na audiência de conciliação, e não apresentou 

contestação. Assim, diante da indisponibilidade do interesse público posto 

em juízo (artigo 345, II, CPC), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. 

Passa-se ao julgamento. Em síntese, pretende a parte reclamante obter 

indenização por dano extrapatrimonial decorrente de ato supostamente 

ilícito praticado pela parte reclamada. A Constituição Federal prevê a 

reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e a 

responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6º. Sobre 

a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona que 

“Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três 

elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 

2011, p. 937). Na espécie, a parte reclamante provou a ocorrência da 

ilicitude praticada pela parte reclamada, o dano e o nexo causal, uma vez 

que junta nos autos a sentença prolatada em 27/03/15, determinando a 

revogação da prisão e julgando extinta a pretensão punitiva da pena (id. 

2461246 - Pág. 4); a Certidão em 07/01/ 2014 certificando o cumprimento 

do mandado de prisão (id. 6679544 - Pág. 1); a decisão comprovando o 

equívoco da parte reclamada em arquivar o processo judicial sem a 
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expedição do contramandado e determinando a expedição de alvará de 

soltura (id. 2461246 - Pág. 6); e por fim o Alvará de Soltura nº54/2006 

emitida em 04/08/06 (id. 2461248 - Pág. 1). Portanto, incontroverso que 

permaneceu preso de modo ilegal e por culpa da parte reclamada. Assim, 

considerando que o Estado responde objetivamente pelo ilícito praticado 

pelo agente público no exercício da função ou em razão dela, nos termos 

do art. 37, § 6º, da CF, no entanto, é necessária a comprovação do nexo 

causal entre o ato e o dano, ou seja, os excessos, o abuso de autoridade 

e a prisão indevida devem, satisfatoriamente, estar comprovado pela parte 

reclamante, o que ocorreu no presente caso. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 37, § 6º da Constituição 

Federal, a administração pública responde objetivamente pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros. 2. A prisão 

indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar 

dano moral. (...) (TJMT Ap 72655/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no 

DJE 23/01/2017) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO INDEVIDA – 

CONDUTA ILICITA COMPROVADA – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO 

DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO. 1 – A prisão por erro judiciário 

garante ao cidadão o direito de indenização. 2-O art. 37, § 6º , da 

Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva, na qual a 

obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos 

subjetivos – dolo ou culpa – se verificados o nexo causal e o dano. 3 – A 

quantificação do dano moral deve ser realizada com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas 

também para que o valor não seja irrisório. 4- Atendendo às 

especificações das circunstância fáticas trazidas aos autos, reduze-se o 

valor dos danos morais para que se enquadre os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT Ap 66739/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2016, 

Publicado no DJE 20/07/2016) No que concerne ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral, por possuir caráter 

subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses parâmetros, fixa-se o valor de 

RS10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. Diante do exposto, 

JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante a título de 

danos morais o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, do arbitramento, e, de 

correção monetária, até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a 

partir da citação. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 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: 8011306-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

RENIEL DA SILVA SEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8011306-67.2016.8.11.0006 Reclamante: RENIEL DA SILVA 

SEBALHO Reclamado: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. RENIEL DA SILVA 

SEBALHO interpôs a ação de indenização por danos morais, na qual a 

parte reclamante alega ter sido preso ilegalmente no dia 29/08/15 em 

decorrência da prisão em aberto gerado pelo processo judicial nº 2005/84, 

código 34125. Citado, a parte reclamada apresentou contestação. 

Passa-se ao julgamento. Em síntese, pretende a parte reclamante obter 

indenização por dano extrapatrimonial decorrente de ato supostamente 

ilícito praticado pela parte reclamada. A Constituição Federal prevê a 

reparação por dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e a 

responsabilidade objetiva do estado foi reconhecida no art. 37, §6º. Sobre 

a responsabilidade objetiva do Estado, Fernanda Marinela leciona que 

“Nessa teoria, a caracterização fica condicionada à comprovação de três 

elementos: a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre a 

conduta e o dano (...)” (in Direito Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 

2011, p. 937). Na espécie, a parte reclamante provou a ocorrência da 

ilicitude praticada pela parte reclamada, o dano e o nexo causal, uma vez 

que junta nos autos a sentença prolatada em 08/10/15, determinando a 

revogação da prisão e julgando extinta a pretensão punitiva da pena (id. 

2464426 - Pág. 2); a decisão comprovando o equívoco da parte reclamada 

em arquivar o processo judicial sem a expedição do contramandado e 

determinando a expedição de alvará de soltura (id. 2464437 - Pág. 3) que 

serviu como Alvará de Soltura. Portanto, incontroverso que permaneceu 

preso de modo ilegal e por culpa da parte reclamada durante de 42 dias, 

preso em 29/08/15. Assim, considerando que o Estado responde 

objetivamente pelo ilícito praticado pelo agente público no exercício da 

função ou em razão dela, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, no entanto, é 

necessária a comprovação do nexo causal entre o ato e o dano, ou seja, 

os excessos, o abuso de autoridade e a prisão indevida devem, 

satisfatoriamente, estar comprovado pela parte reclamante, o que ocorreu 

no presente caso. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. PRISÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Segundo o art. 37, § 6º da Constituição Federal, a administração pública 

responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 

causaram a terceiros. 2. A prisão indevida é causa de indubitável 

constrangimento e angústia, a caracterizar dano moral. (...) (TJMT Ap 

72655/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRISÃO INDEVIDA – CONDUTA 

ILICITA COMPROVADA – ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DEVER DE 

INDENIZAR PRESENTES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO. 1 – A prisão por erro judiciário garante ao 

cidadão o direito de indenização. 2-O art. 37, § 6º , da Constituição 

Federal, consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de 

indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou 

culpa – se verificados o nexo causal e o dano. 3 – A quantificação do 

dano moral deve ser realizada com prudente arbítrio, para que não haja 

enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o 

valor não seja irrisório. 4- Atendendo às especificações das circunstância 

fáticas trazidas aos autos, reduze-se o valor dos danos morais para que 

se enquadre os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT Ap 

66739/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) No que 

concerne ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios 

pré-estabelecidos, incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, fixa-se o valor de RS 10.000,00 (dez mil reais), a título de 
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danos morais. Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, do arbitramento, e, de correção monetária, 

até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. E, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o 

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

do MM. Juiz de Direito. 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: 1003266-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY DE SOUZA LEAL (REQUERENTE)

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo Número: 1003266-21.2016.8.11.0006 Reclamante: EDNEY DE 

SOUZA LEAL Reclamado: MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). EDNEY DE SOUZA LEAL 

interpôs a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e materiais, contra o Município de Cáceres, alegando ter sido 

vítima de cobranças indevidas, que sofreu constrangimentos em razão de 

estar incluído como devedor em cadastro da dívida ativa por haver 

suposto débito no valor de R$ 2.044,95 (dois mil, quarenta e quatro reais e 

noventa e cinco centavos) concernente a débito de IPTU de um imóvel em 

seu nome localizado à Rua A, s.n.º, São Vicente, bairro Cavalhada. Afirma 

que jamais foi proprietário do referido imóvel, sendo que seu único imóvel 

trata-se um terreno localizado na Rua Padre Anchieta, quadra 21, lote 16, 

bairro Jardim Paraiso IV, com a inscrição cadastral n.º 

1/600200150291001 e o pagamento do IPTU está em dia. Com isso, 

requereu indenização por dano moral. Foi deferido o pedido de tutela 

antecipada ID nº 5809372. Citada, a parte reclamada não apresentou 

defesa. Contudo, não são aplicados os efeitos da revelia contra o 

Reclamado, diante da indisponibilidade do interesse público, consoante o 

disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. 

Extrai-se dos autos que o Autor fora notificado da existência do débito de 

um imóvel que afirma não ser seu. Afirma que o único imóvel que possui 

não condiz com o endereço da cobrança e não possui pendências de 

IPTU. Com isso, resta comprovado que a parte reclamante não se 

encontrava em débito junto à administração e a inscrição restou indevida. 

Assim, estabelecida a limitação, tem-se que a parte reclamante comprovou 

que foi indevidamente inscrito na dívida ativa por débito inexistente. No que 

pertine ao dano moral, a Constituição Federal prevê a reparação por dano 

moral no artigo 5º, incisos V e X, e a responsabilidade objetiva do estado 

foi reconhecida no art. 37, §6º. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina 

que a marca característica da responsabilidade objetiva é a 

desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de 

culpa do agente ou do serviço, e elenca os três pressupostos 

necessários à sua aplicação: 1. ocorrência do fato administrativo; 2. o 

dano; 3. o nexo causal. Sabe-se que o reconhecimento da 

responsabilidade do Estado depende da comprovação de que aquela foi 

decorrente de um ato ilegal ou arbitrário, ou praticado com abuso ou 

excesso de poder, ou, ainda, que seja resultado de um erro grosseiro por 

parte de algum agente público, não sendo suficiente apenas a alegação de 

dano moral sofrido. Com isso, tem-se que a parte reclamada emitiu 

certidão de dívida ativa em nome da parte reclamante, sem, contudo, 

observar e considerar o verdadeiro devedor que não é o Reclamante. 

Portanto, presente os requisitos que ensejam o dano moral, por restar 

comprovado que a parte reclamante se encontra impedida de obter 

certidão de regularidade fiscal necessária aos rotineiros atos negociais, 

incumbindo com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, 

como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Neste sentido diz o STJ: 

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido de que o 

ajuizamento arbitrário de execução fiscal poderá justificar o pedido de 

ressarcimento de danos morais, quando ficar provado ter ocorrido abalo 

moral, o que se aplica por analogia ao presente caso.” (AgRg no REsp 

1355390/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 02/04/2014). (grifei) No que concerne 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, 

incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Finalmente, deixo de 

acolher o pedido de indenização por danos materiais, posto que estes não 

podem ser presumidos, dependendo de prova inequívoca de sua 

ocorrência, situação que não ocorre nos autos. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.044,95 (dois mil, 

quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) e CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, desde a citação, e, com a correção monetária, desde o 

arbitramento pelo mesmo índice, e, posteriormente, pelo IPCA-E, desde a 

data da citação. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 

c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem 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, 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: 8010468-27.2016.8.11.0006
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HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

JOSAFA DANCIGUER BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010468-27.2016.8.11.0006 Reclamante: JOSAFA 

DANCIGUER BARBOSA Reclamada: MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009). JOSAFA DANCIGUER BARBOSA interpôs a ação contra 

o Município de Cáceres afirmando que é servidor público efetivo do 

Município de Cáceres-MT, tendo tomado posse no cargo de guarda em 

2002. Informa que buscou informações sobre a possibilidade de elevação 

de nível antes de iniciar o curso superior sequencial de gestão pública, 

sendo-lhe informado que sim e que, entretanto, após concluir o curso e 

requerer sua elevação obteve resposta negativa. Relata que o seu pleito 

tem previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de Cáceres, Lei 

Complementar n. 25/1997, e que a Administração Pública vem se 

esquivando de cumprir o determinado na legislação. Diante desse quadro, 

pleiteia pela total procedência da ação, com a determinação para o 

Requerido proceder a progressão funcional imediata do Requerente, com 
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pedido de antecipação de tutela. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, entretanto, apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante não comprovou que se enquadra no cargo 

almejado, pois não instruiu os autos com os documentos necessários para 

a devida concessão. Portanto, não cumpriu com o ônus de prova do fato 

constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, eis que 

sequer juntou a comprovação do nível de escolaridade. Logo, à mingua de 

prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há 

necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “(...) Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...) é indubitável que o ônus da prova 

é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar 

todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. 

(...) (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012). A respeito do tema, a Turma Recursal Única já 

confirmou sentença exarada por este Juízo no mesmo sentido. A seguir 

trecho do voto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - REENQUADRAMENTO DE CLASSE - RECEBIMENTO DE 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não havendo 

comprovação nos autos de que a autora, na data do pedido administrativo 

para progressão de Classe, preenchia os requisitos previstos na Lei, 

documentação necessária e o interstício mínimo na classe anterior, esta 

não faz jus ao reenquadramento funcional e ao recebimento da diferença 

pleiteada. (Ap 131295/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) 

Neste sentido, não há como acolher o pedido para reconhecer os efeitos 

financeiros retroativos ao ato de enquadramento vindicado, porque a parte 

reclamante deixou de apresentar prova em relação ao pedido declaratório. 

Ademais, em se tratando de ato discricionário da Administração, é defeso 

ao Poder Judiciário adentrar em seu mérito, em razão do princípio da 

separação e independência dos poderes, cabendo apenas verificar se o 

Poder Público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e 

proporcional. Diante do exposto: (1) REJEITAM-SE as preliminares 

requeridas; (2) JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

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: 8010464-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MUNICÍPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº 8010464-87.2016.8.11.0006 Reclamante: JOAO BATISTA DO 

CARMO Reclamada: MUNICIPIO DE CÁCERES Vistos, etc. Relatório 

dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). JOAO BATISTA DO CARMO interpôs a ação contra o 

Município de Cáceres afirmando que é servidor público efetivo do 

Município de Cáceres-MT, tendo posse no cargo de Auxiliar de Laboratório 

no ano de 1993. Informa que buscou informações sobre a possibilidade de 

elevação de nível antes de iniciar o curso superior sequencial de gestão 

pública, sendo-lhe informado que sim e que, entretanto, após concluir o 

curso e requerer sua elevação, obteve resposta negativa. Relata que o 

seu pleito tem previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de 

Cáceres, Lei Complementar n. 25/1997, e que a Administração Pública vem 

se esquivando de cumprir o determinado na legislação. Diante desse 

quadro, pleiteia pela total procedência da ação, com a determinação para o 

Requerido proceder a progressão funcional imediata do Requerente, com 

pedido de antecipação de tutela. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, entretanto, apresentou 

contestação. Considerando a indisponibilidade do interesse público (artigo 

345, II, CPC/2015), deixa-se de aplicar os efeitos da revelia. Passa-se ao 

julgamento. A parte reclamante não comprovou que se enquadra no cargo 

almejado, pois não instruiu os autos com os documentos necessários para 

a devida concessão. Portanto, não cumpriu com o ônus de prova do fato 

constitutivo do direito, como dispõe no artigo 373, I, do CPC/2015, eis que 

sequer juntou a comprovação do nível de escolaridade. Logo, à mingua de 

prova capaz de comprovar o alegado pela parte reclamante, não há 

necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “(...) Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. 

Ademais, “(...) III - A insuficiência ou falta de provas acarreta a 

improcedência do pedido, não a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Se o autor não consegue provar o fato constitutivo de seu direito, 

deverá sofrer as consequências da ausência ou insuficiência de provas, 

que invariavelmente será a improcedência de seu pedido, nos termos do 

art. 269, I, CPC. Em outras palavras, não provado o direito postulado, o 

julgador deve negar a pretensão, que ocorrerá com o julgamento de mérito 

do pedido" (REsp 873.884/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 29/03/2010) (...) (TJ-MA - 

Apelação APL 0383592015 MA 0007807-88.2006.8.10.0040 (TJ-MA) - 

Data de publicação: 04/11/2015) Segundo lição de Humberto Theodoro 

Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, I, 32ª ed., pág. 373: “O ônus 

consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ele arroladas seja admitida pelo juiz (...) Não há um dever de 

provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do 

adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 

de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a 

existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela 

jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não 

provado é o mesmo que fato inexistente”. Nesse sentido é a orientação do 

Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...) é indubitável que o ônus da prova 

é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar 

todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. 

(...) (ARE 701377 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 230 de 635



em 06/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 30-11-2012 

PUBLIC 03-12-2012). A respeito do tema, a Turma Recursal Única já 

confirmou sentença exarada por este Juízo no mesmo sentido. A seguir 

trecho do voto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR 

PÚBLICO - REENQUADRAMENTO DE CLASSE - RECEBIMENTO DE 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Não havendo 

comprovação nos autos de que a autora, na data do pedido administrativo 

para progressão de Classe, preenchia os requisitos previstos na Lei, 

documentação necessária e o interstício mínimo na classe anterior, esta 

não faz jus ao reenquadramento funcional e ao recebimento da diferença 

pleiteada. (Ap 131295/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015) 

Neste sentido, não há como acolher o pedido para reconhecer os efeitos 

financeiros retroativos ao ato de enquadramento vindicado, porque a parte 

reclamante deixou de apresentar prova em relação ao pedido declaratório. 

Ademais, em se tratando de ato discricionário da Administração, é defeso 

ao Poder Judiciário adentrar em seu mérito, em razão do princípio da 

separação e independência dos poderes, cabendo apenas verificar se o 

Poder Público agiu com observância da lei, e se de forma razoável e 

proporcional. Diante do exposto: (1) REJEITAM-SE as preliminares 

requeridas; (2) JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça 

inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

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: 8010044-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA DA MATA (REQUERENTE)

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º: 8010044-82.2016.8.11.0006 Reclamante: MARIA DE SOUZA 

DA MATA Reclamada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, (conforme o artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). MARIA DE SOUZA DA 

MATA, policial militar, ajuizou a ação declaratória contra o Estado de Mato 

Grosso, visando o quanto segue: “declarando nulo de pleno direito o Ato 

Governamental nº 7.560, que transferiu a Autora para a inatividade 

mediante Reserva Remunerada na graduação de Cabo, publicado no Diário 

Oficial de 27 de Abril de 2012; e, por conseguinte, seja publicado novo 

Ato, transferindo a Autora para a inatividade mediante Reserva 

Remunerada promovendo-a à graduação de 3º Sargento, sendo este 

retroativo à data da seu requerimento para a Reserva Remunerada, por 

força do direito adquirido da Autora;”. Citada, a parte reclamada não 

compareceu na audiência inicial, mas apresentou defesa. Contudo, não 

são aplicados os efeitos da revelia contra o Reclamado, diante da 

indisponibilidade do interesse público, consoante o disposto no artigo 345, 

inciso II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante pretende ser promovida por preterição, 

a graduação de Cabo PMMT, a contar do momento em que o autor 

alcançou 07 anos de efetivo serviço na graduação de Soldado, ou seja, 

em 2010. Verifica-se que a ação meramente declaratória ou declaratória 

pura é aquela que tem como objetivo apenas a eliminação de incertezas 

sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Sobre isso, 

leciona o doutrinador Pontes de Miranda: “A ação declarativa é a ação a 

respeito do ser ou não ser da relação jurídica. Supõe a pureza (relativa) 

do enunciado que se postula; por ele, não se pede condenação, nem 

constituição, nem mandamento, nem execução. Só se pede que se torne 

claro (de-clare), que se ilumine o recanto do mundo jurídico para se ver se 

é, ou se não é, a relação jurídica de que se trata. O enunciado é só 

enunciado de existência. A prestação jurisdicional em simples 

clarificação”.( Tratado das ações . t. 1. Campinas: Bookseller, 1998. p. 132 

) Portanto, o objetivo é restrito a obter uma declaração judicial, a qual não 

conterá pedido de condenação e sequer pretensão em ordenar qualquer 

obrigação, portanto não aplicável ao caso em comento a imprescritibilidade 

utilizada em ações puramente declaratórias, por pretender ser promovido, 

com o consequente retroativo, ou melhor, pagamento da diferença salarial. 

Desse modo, é cediço que o Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, 

prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer 

natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1º 

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim 

todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou 

municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda 

que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, 

de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito: 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO 

NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. 

RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O 

MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E 

POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. 

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. (...) III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da 

carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à 

prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ" (STJ, 

AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES 

(Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 

28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no 

AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos 

EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016) 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. 

INEXISTÊNCIA. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. ATO DE EFEITOS 

CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ORIENTAÇÃO 

FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. (...) II - É firme a jurisprudência no 

sentido de reconhecer a prescrição do fundo de direito quando já 

ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato 

administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32. (...) (STJ AgInt no AREsp 943.951/DF, Rel. Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

24/03/2017) No mesmo sentido, “é de rigor o reconhecimento da 

prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) 

anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo 

demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas 

a prescrição das prestações anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a 

data da propositura do feito.”. Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 

225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 

16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 

Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

25/11/2014 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma 

regra: (...) OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 1º, DO DECRETO N. 20.910/32 – TENTATIVA DE 

APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO AFASTADA NO 

CASO CONCRETO – INAPLICABILIDADE DO ART. 3º, DO REFERIDO 

DECRETO E DAS SÚMULAS 443/STF E 85/STJ – FORMULAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL 

DE CINCO ANOS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CORREÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Regra geral, nas ações contra a 

Fazenda Pública a prescrição é disciplinada pelo art. 1º, do Decreto n. 

20.910/32, pelo qual “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, 

tendo o prazo prescricional seu início com a efetiva lesão do direito 
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reclamado, por aplicação do princípio da actio nata. 2. Quando a ação 

busca configurar ou restabelecer uma situação jurídica fundamental, isto 

é, relativa ao direito de ser servidor público, o prazo prescricional de cinco 

anos deve ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência da 

violação de seu direito pela Administração, sob pena de configuração da 

prescrição do próprio fundo de direito. 3. Diversamente, porém, se a 

pretensão volta-se apenas aos efeitos pecuniários decorrentes de uma 

situação jurídica fundamental já reconhecida, fala-se em prescrição de 

trato sucessivo, que atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

antes do ajuizamento da ação proposta contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 3º, do Decreto n. 20.910/32 e das Súmulas 443/STF e 

85/STJ. 4. Nesse sentido, ensina Yussef Said Cahali, que havendo 

“necessidade de se reconhecer um direito através de uma ação, para só 

então se reconhecerem as prestações vencidas, a prescrição se inicia da 

data em que o mesmo direito deixa de ser observado”, de modo que, ao 

revés, apenas se configura a prescrição das prestações de trato 

sucessivo, quando “as parcelas em débito decorrem de um direito já 

reconhecido”. (in Prescrição e Decadência, RT, 2008, p.304) (...) (Ap 

99383/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/08/2014, Publicado no DJE 11/08/2014) Destarte, 

infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar 

pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de 

direito após o transcurso de mais de cinco anos, sendo incontroverso de 

que o mesmo não participou anteriormente de nenhuma ação judicial ou 

realizou algum protocolo de pedido administrativo, visando suspender a 

prescrição. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data 

em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, 

sendo em 2010. Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou 

interruptivo da contagem de prazo e observando a data em que se postula 

o direito e o ajuizamento da ação (14/01/16), a pretensão encontra-se 

fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública. Posto 

isto, RECONHECE-SE a prescrição do pedido da inicial. E, por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010490-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

NEUZA DE MORAES SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RENERIO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo Número: 8010490-85.2016.8.11.0006 Exequente: NEUZA DE 

MORAES SANTOS Executada: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos etc., Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. 

NEUZA DE MORAES SANTOS interpôs a ação de execução de quantia 

certa em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual alega ser 

pensionista do Sr. Paulo Zagotto, almejando o recebimento do valor 

descrito no título de crédito em quantia certa, líquida e exigível, no valor 

liquido de R$ 14.454,23 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais e vinte e três centavos), referentes a créditos salariais, 

representado pela Certidão de Crédito nº 9.9.099.988-2, emitida em 

28/09/10, expedida pelo Estado de Mato Grosso – Secretaria de Estado de 

Administração. Citado, o reclamado apresentou contestação (Id. 2462315), 

cujos fatos nada se relacionam ao caso em análise. Não houve 

impugnação pela parte reclamante. FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente 

cumpre destacar que a parte reclamante não juntou nos autos nenhum 

prova, a fim de comprovar ser pensionista do Sr. Paulo Zagotto, e se tratar 

de cônjuge/viúva. Assim, sem maiores delongas, é inconteste a 

ilegitimidade da parte reclamante para representar o Sr. Paulo Zagotto, até 

porque, com a certidão de óbito nota-se que é legitimado a figurar no polo 

ativo desta demanda, o espólio, por meio de seu inventariante, consoante 

os artigos 75, VII c/c 618, I, do CPC/2015. Art. 75. Serão representados em 

juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; Art. 618. 

Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, 

em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 

75, § 1o; Nestes termos, segue jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL - APELAÇÃO - FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - LEGITIMIDADE - 

ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - VÍNCULO 

MATRIMONIAL OU DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM 

JUÍZO - INEXISTÊNCIA - COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS 

SUPOSTAMENTE DEVIDAS AO SERVIDOR - DIREITO PATRIMONIAL - 

LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PREJUDICADO. - A pretensão de 

reparação por danos morais e materiais pela morte de alguém, poder ser 

exercida, nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Código Civil, pelo 

cônjuge sobrevivente (ou pelo companheiro), ou qualquer parente em linha 

reta, ou colateral até o quarto grau, sendo que, no caso, a autora não 

comprovou ter um vínculo matrimonial ou decorrente de união estável, 

reconhecida judicialmente, com o falecido servidor. Já a pretensão de 

cobrança das verbas salariais supostamente devidas ao falecido servidor, 

por envolver direito patrimonial de interesse do acervo hereditário, deve 

ser exercida pelo espólio. (TJMG, Apelação 1.0082.08.006502-0/002 

0065020-68.2008.8.13.0082 (1), Rel. Des.(a) Moreira Diniz, DJ 12/02/2014) 

(grifei) APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SUCESSÃO DE 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR OS 

REAJUSTES DA LEI ESTADUAL Nº 10.395/95. NECESSIDADE DO 

REEXAME NECESSÁRIO O Egrégio Superior Tribunal de Justiça afirma a 

necessidade de reexame necessário nas sentenças ilíquidas, caso dos 

autos, independentemente do valor atribuído à causa, explicitando que os 

pressupostos normativos para a dispensa do reexame são aferidos, não 

pelos elementos da demanda (petição inicial ou valor da causa) e sim 

pelos que decorrem da sentença que a julga. ILEGITIMIDADE ATIVA Ação 

ajuizada por alegada sucessão de servidora estadual falecida, que não 

possui descendentes, nem ascendentes e, tampouco cônjuge supérstite. 

Não comprovada a regularidade da representação processual da 

sucessão tampouco a existência de inventário e/ou a condição de 

inventariante impõe-se a desconstituição da sentença. DESCONSTITUÍRAM 

A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 

70041359126, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Angela Maria Silveira, Julgado em 29/03/2011) Neste sentido, cabe 

ao inventariante do espólio transigir em juízo em nome do suposto falecido 

Sr. Paulo Zagotto para executar o crédito pretendido. Neste modo, resta 

oportuno registrar que tendo a míngua de prova capaz de comprovar o 

alegado pela parte reclamante, reconheço a deficiência probatória, logo 

não há necessidade de diligência a ser ordenada por este Juízo, conforme 

Informativo nº 0450 - Período: 4 a 8 de outubro de 2010. Quarta Turma, 

vejamos: “O art. 130 do CPC dispõe que o juiz é o principal destinatário da 

prova e, por conseguinte, a ele cabe determinar as diligências 

necessárias para a formação do seu convencimento, não havendo 

compatibilidade com a atual processualística a restrição desse seu poder 

de iniciativa. Ao julgador não é possível suprir a deficiência probatória da 

parte, violando, assim, o princípio da imparcialidade, mas, diante da dúvida 

surgida com a prova constante dos autos, cabe-lhe aclarar os pontos 

obscuros de modo a formar adequadamente a sua convicção. 

Precedentes citados: AgRg no REsp 294.609-RJ, DJe 24/6/2010; REsp 

382.742-PR, DJ 26/4/2006, e REsp 222.445-PR, DJ 29/4/2002. REsp 

906.794-CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2010”. Assim, 

considerando que a aptidão da petição inicial é pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo a ser 

conhecida de ofício ou a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos 

do artigo 485, IV, §3º e 354 do Código de Processo Civil/2015. Diante do 

exposto, DECLARA-SE a ilegitimidade ativa da parte reclamante, com 

fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil/2015, e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTA a presente ação sem resolução de 

mérito. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 
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Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002797-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO XAVIER DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo Número: 1002797-72.2016.8.11.0006 Reclamante: RENATO 

XAVIER DE ASSUNCAO Reclamada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório dispensado (artigo 38, 

da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). RENATO 

XAVIER DE ASSUNCAO ingressou com Ação em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO (UNEMAT), para 

suspender o resultado final de “INAPTO” atestado no teste de Aptidão 

Física e consequentemente garantir a sua permanência nas próximas 

fases do concurso CFO nº 001 DGP-PMMT/2014 referente ao cargo 

efetivo de “Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, uma vez 

que o processo fica vinculado às garantias mínimas decorrentes ao 

princípio do Devido Processo Legal. Foi indeferido o pedido de tutela 

antecipada (ID n. 4140779 e ID. 5869629). Citada a reclamada/UNEMAT 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Quanto ao mérito, 

trata-se de ação anulatória na qual a parte reclamante pretende a 

declaração de nulidade da decisão que indeferiu seu recurso 

administrativo contra o exame físico realizado como fase do certame a que 

se submeteu, acusando de não motivada, bem como seja reconhecida a 

execução correta dos exercícios, com o fim de considerar o Autor 

aprovado no exame de aptidão física, autorizando-o a finalizar o teste de 

aptidão física, ou seja, determinada repetição. Extrai dos autos, o Edital do 

concurso CFO 001 DGP-PMMT /2014, a qual consta no item 23.9 – “será 

considerado apto no Teste de Aptidão Física somente o candidato que 

alcançar na soma dos pontos de cada teste físico nota igual ou superior a 

15 (quinze) pontos”- Id. 9555795 - Pág. 22, e o resultado do desempenho 

na segunda fase – avaliação física, a parte reclamante totalizou 14 

pontos, portanto, foi considerado INAPTO/eliminado – 4140908 - Pág. 2. 

Dessa forma, inexiste prova de irregularidade na aplicação da avaliação, 

presume-se a legitimidade do resultado apurado pela banca examinadora, 

obtido com observância aos princípios da isonomia e da legalidade. 

Esclarecido o motivo determinante da exclusão não cabe ao juiz avaliar o 

acerto do avaliador, porque incursionar nesta seara implicaria no controle 

do mérito do ato administrativo. A propósito segue jurisprudência: 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E CAUTELAR 

INOMINADA. POLÍCIA MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO EM TESTE DE 

APTIDÃO FÍSICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 

ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA RAZOABILIDADE E DA ISONOMIA. LIMITES 

DA REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. (...) 2. 

Firme o constructo jurisprudencial no sentido da impossibilidade de 

repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato 

no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos 

demais, uma nova chance. 3. Ao Poder Judiciário não é dado adentrar no 

mérito do ato administrativo. 3.1 Doutrina do mestre Hely Lopes Meirelles, 

em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19ª ed., páginas 607/608: 

(...) O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito 

administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou 

justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento 

de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, 

relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos 

técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a 

conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios 

gerais do Direito." 4. Eventual decisão favorável em primeira instância, 

através de provimento liminar, que determinou realização de novo exame, 

não importa em consumação do fato, diante da própria precariedade do 

provimento jurisdicional provisório, frutos de cognição sumária. 4.1 É dizer 

ainda: “É inaplicável a Teoria do Fato Consumado, segundo o entendimento 

consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a 

candidata tomou posse sabendo que seu processo judicial ainda não 

havia findado, submetendo-se, portanto, aos riscos da reversibilidade do 

julgamento” (AgRg no REsp 970.400/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 

04/05/2009). 5. Inexiste qualquer prova de irregularidade na realização do 

teste físico (flexão abdominal) pelo apelante, sendo ainda certo que a 

alegação de que o autor à época da realização do exame físico não se 

encontrava em plenamente saudável não tem o condão de dar “guarida à 

realização do exame de capacidade física em momento diverso” (fl. 296). 

6. Recurso improvido.) Acórdão NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME (TJDFT - 

Processo: APC 20100110496973 Relator(a): JOÃO EGMONT Julgamento: 

22/04/2015 - Órgão Julgador: 2ª Turma Cível - Publicação: Publicado no 

DJE : 29/04/2015 . Pág.: 616. Sabe-se, ainda, que o fato da conclusão da 

decisão revisora não ter modificado o resultado do certame não basta a 

obtenção de sua invalidação, por tão somente ter contrariado seu 

interesse e pretensão. Ademais, sobre a previsão de testes físicos em 

concurso público, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que: “Agravo 

regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. 

Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. 

Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam 

a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local 

aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade 

em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física 

quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância 

com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 748162 AgR, Relator(a): 

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 

13-11-2015). (destaquei) Como se vê, plenamente admitido o teste físico. 

No caso concreto, além da ausência da impugnação específica ao edital, 

previamente à inscrição, o que significa a sua anuência e, portanto, 

submissão ao edital, assim como todos os demais candidatos do certame 

– princípio da isonomia legal, há que se considerar que estão presentes 

todos os elementos para sua validade, quais sejam: a previsão legal, 

editalicia e a pertinência da exigência para o exercício da atribuição. 

Portanto, não há ilegalidade a ser reconhecida. Diante do exposto, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial. E por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 

12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 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: 8012094-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WILLIAN MADALENO (REQUERENTE)

MARIA CLEUZA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8012094-81.2016.8.11.0006 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 INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JONATHAN WILLIANS MADALENO em 

desfavor de BANCO ITAÚ 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. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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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, 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 ao banco requerido 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. Ocorre que o 

Requerido colaciona telas, em peça de defesa, provando que o 

Requerente realizou empréstimo de valor pecuniário do banco, 

colacionando prova de CREDIÁRIO AUTOM. 923626, no valor de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) realizado e parcelado em 23 (vinte 

e três) vezes em conta nº 38451-5, agência 0527. O Requerido demonstra 

ainda que o Requerente encontra-se com 15 (quinze parcelas em atraso. 

Assim, restou demonstrada a contratação de crédito pelo Requerente por 

meio de liberação em conta corrente de valor contratado pelo mesmo, 

mediante transação realizada eletronicamente, com digitação de senha. 

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 

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 

Requerente, 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. 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 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: 8012753-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DE MORAES JUNIOR (ADVOGADO(A))

DULCILENE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo n.º: 8012753-27.2015.8.11.0006 Reclamante: DULCILENE 

REGINA DA SILVA Reclamada: MUNICÍPIO DE CÁCERES Vistos, etc. 

Relatório dispensado (artigo 38, da Lei nº 9.099/1995). DULCILENE REGINA 

DA SILVA interpôs a ação de indenização contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, alegando ter sido vítima de cobrança indevida de imposto IPTU 

tendo em vista nunca ter sido proprietária de imóvel na cidade. Com isso, 

almeja "que seja DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO fiscal a título de 

dívida de IPTU, no valor de R$ 3.000,97, tendo em vista a Autora não ser 

proprietária de imóvel nessa Comarca, confirmando assim a liminar dada, 

excluindo o nome da Autora dos cadastros de inadimplentes do Serasa e 

do Protesto, bem como CONDENAR A REQUERIDA ao pagamento de 

indenização a título de danos morais à Autora, tendo em vista o grave 

abalo emocional e situação de nervosismo causada, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) ou, caso entenda Vossa Excelência, quantia 

arbitrada de acordo com a concepção deste Juízo." A tutela antecipada foi 

indeferida. A contestação foi apresentada devidamente. Passa-se ao 

julgamento. Extrai-se dos autos que a Requerente propôs a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de débito c/c Indenização por Danos Morais c/c 

Tutela Antecipada, alegando, em síntese que o município ingressou no ano 

de 2008 com a ação de execução fiscal contra a autora, por suposto 

débito de IPTU, referente ao imóvel localizado na Rua dos Antunes, Cohab 

Nova, referente a uma suposta dívida dos anos de 2003, 2005 e 2006. 

Que aludida ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, porém foi 

determinado o Protesto da referida CDA. Por fim alega a Requerente que 

jamais possuiu imóveis nesta cidade. Por fim, pediu a concessão de tutela 

antecipada para que fosse determinado a sustação dos efeitos do 

Protesto, bem como imediata retirada do nome da mesma dos cadastros de 

inadimplentes do SERASA. No mérito pediu a procedência total da ação 

com declaração por sentença de inexistência do débito, desconstituindo o 

crédito tributário, confirmando a tutela antecipada para cancelar qualquer 

restrição ao crédito em nome da requerente, com exclusão dos dados 

pessoais do banco de dados de cadastro de serviço imobiliário da 

Requerida. Também pediu o reconhecimento da responsabilidade civil do 

requerido, com a condenação ao pagamento de indenização a título de 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pois bem. A parte 

reclamante postula indenização por dano material e moral decorrente de 

ato supostamente ilícito praticado pela parte reclamada. A reclamada em 

sua contestação demonstra que a cobrança que a reclamante está 

contestando não se refere a IPTU como narra, mas na verdade os 

impostos exigidos referem-se a IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS e 

ALVARÁ. Assim, ausente o dano tanto na órbita material como na moral, 

por não haver provas mínimas de que o autuador do auto de infração 

cometeu algum equívoco no momento da cobrança do imposto. A 

Constituição Federal prevê a reparação por dano moral e material no artigo 

5º, incisos V e X. Jose dos Santos Carvalho Filho[1] ensina que a marca 

característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o 

lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do 

serviço, e elenca os três pressupostos necessários à sua aplicação: 1) 

ocorrência do fato administrativo; 2) o dano; 3) o nexo causal. Por 

consequência, inexiste a presença dos requisitos ensejadores da 

indenização pretendida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA PAGA. ENVIO DE 

MENSAGENS ELETRÔNICA E POR CELULAR. AUSÊNCIA DE NOVO 

PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA REALIZAÇÃO DA COBRANÇA. 

(...) ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. 1. O simples 

encaminhamento por telefone celular ou meio eletrônico de cobrança 

indevida, quando, além de não configurada má-fé do credor, não vier a 

ensejar novo pagamento pelo consumidor de quantia por este já 

anteriormente quitada, não impõe ao remetente, por razões lógicas, 

nenhum tipo de obrigação de ressarcimento material. (...) 3. É pacífica a 

orientação da Corte e da doutrina especializada no sentido de que o art. 

940 do Código Civil - que dispõe acerca da obrigação de reparar daquele 

que demandar por dívida já paga - só tem aplicação quando (i) 

comprovada a má-fé do demandante e (ii) tal cobrança se dê por meio 

judicial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 

1535596/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015) APELAÇÃO — AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (...) COBRANÇA 

ADMINISTRATIVA INDEVIDA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — 

VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. Se a 

parte não preenche os requisitos previstos no Código Tributário Municipal 

para a concessão de isenção de IPTU, não faz jus ao benefício. A mera 

cobrança administrativa de tributos não caracteriza dano moral, por não 

resultar em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso não 

provido. (TJMT Ap 93233/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 13/04/2015) 

Com isso, registra-se que a parte reclamante não cumpriu com o ônus de 

prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe no artigo 373, I, do 

CPC/2015. Portanto, não existe prova mínima dos elementos 

caracterizadores do dever de indenizar. Por fim, não é admitida a 
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aplicação da inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, face à 

incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas tanto no 

CPC revogado quanto no CPC/2015. Além disso, milita em favor da 

Fazenda Pública presunção (ainda que relativa) de legalidade e 

legitimidade dos atos, de forma que o ônus da prova fica atribuído àquele 

que não possui a presunção, e não o contrário, sob pena de subversão 

do sistema legal de proteção ao direito indisponível, que decorre do 

princípio maior da supremacia do interesse público sobre o privado. Diante 

do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. 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: 8010434-23.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LUCINEIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE S SILVA - ME (REQUERIDO)

JOAO ANTONIO LOPES (ADVOGADO(A))

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

PERFUMARIA MARCIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 8010434-23.2014.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL ajuizada por LUCINÉIA DE SOUZA em 

face de ANA LUCIA DE S. SILVA ME (MERCADO PEG PAG) e 

PERFUMARIA MÁRCIA LTDA, alegando que adquiriu da primeira em 

23.01.2014 um tintura “Tintura Márcia Max” fabricada pela segunda 

Requerida. No mesmo dia realizou a aplicação da tintura. Após a aplicação 

começou a sentir fortes dores de cabeça e falta de ar, além de tremores e 

dores torácicas. Aduz, que a referida tintura estava com o prazo de 

validade vencido e, ao reclamar na primeira Requerida, foi respondida que 

tal fato não causaria tais sintomas. 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 o que se falar em cerceamento de defesa arguido pela segunda 

Requerida, em consonância com a Súmula 19 da Turma Recursal de Mato 

Grosso: “O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência de 

conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas. 

(Aprovada em 12/09/2017).” Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial por necessidade de competência, pois, as provas 

produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem que o produto estava próprio para consumo. É 

incontroverso que o produto comercializado estava com o prazo de 

validade expirado, corroborado pelo depoimento do informante Luiz Carlos 

Toledo, que trabalha na primeira Requerida. Nota-se que a Requerida 

comercializou produto impróprio ao uso e consumo, nos termos do artigo 

18 §6º, I do CDC, estando configurada a negligencia da Requerida, pois, o 

prazo de validade serve para dar segurança ao consumidor de que o 

produto não provocará efeitos colaterais e servirá para a finalidade para a 

qual foi adquirido. As provas produzidas são suficientes para demonstrar 

a violação à segurança e a integridade física do consumidor, gerando o 

dever de indenização pelos danos decorrentes. Ainda, não é necessária a 

comprovação de que o produto tenha sido ingerido pelo consumidor para 

haver o dano. A simples aquisição de produto impróprio para consumo 

caracteriza potencial risco à saúde do consumidor e provoca sentimentos 

de insegurança, vulnerabilidade e repugnância, caracterizando danos 

morais passíveis de indenização. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA 

CONSUMO. CARNE ESTRAGADA. ASCO E NOJO. RESPONSABILIDADE 

DAS RÉS PELO ACONDICIONAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA 

MERCADORIA. EXGESE DOS ARTIGOS 14, 18, 6º. INCISO II, E 39 DO CDC. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DESNECESSÁRIO O CONSUMO PARA 

HAVER O DANO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 71005275490. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00, QUE ATENDE AO CARÁTER 

PEDAGÓGICO E PUNITIVO QUE A MEDIDA EXIGE E SERÁ SUFICIENTE A 

MINIMIZAR A DOR SOFRIDA PELO OCORRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006661532, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Julgado em 07/04/2017) Ademais, no caso em 

apreço, foi comprovado que a utilização do produto ocasionou mal estar 

físico na parte autora. 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$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Já, quanto aos 

lucros cessantes, para que sejam ressarcidos, precisam ser cabalmente 

comprovados. Não basta uma perspectiva de direito, devem ser certos. 

Não há nos autos nem mesmo tabela de preços ou qualquer outro 

documento hábil a comprovar os valores que o autor deixou de auferir. 

Ante o exposto: a) Julgo parcialmente procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de CONDENAR as reclamadas a pagarem à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 7.000,00 (sete 

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. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011555-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO VALENTIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA
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Processo n. 8011555-18.2016.8.11.0006 Reclamante: RONALDO 

VALENTIM DE SOUZA Reclamado: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Dispensa-se o relatório, conforme 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a parte 

reclamante alega que em 26/02/16 foi abordado por policiais de maneira 

em que acredita ser irregular; que estava com sua filha e esposa em um 

Bar aguardando espetinhos quando algumas viaturas chegaram e o autor 

se identificou como sargento do Exército, entregando sua carteira 

funcional aos policiais. Afirma que de nada adiantou sendo agredido em 

seu antebraço direito e esquerdo; encaminhado com algema no camburão 

da viatura ao CIOSPE; e em seguida liberado. Citado, a parte reclamada 

apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. Consigna-se, 

inicialmente, que os policiais militares, na condição de agentes estatais e 

no exercício de suas funções, têm obrigação de zelar pela segurança 

pública com a finalidade exclusiva de manter a tranquilidade social, assim 

como assegurar o bem-estar da coletividade, adotando, quando 

necessário, medidas coercitivas para assegurar a ordem pública. Agindo 

assim, dentro desses limites, atuam os policiais no estrito cumprimento de 

seus deveres legais, de modo que haverá responsabilidade civil do Estado 

quando ficar demonstrado abuso de poder ou arbitrariedade no exercício 

da função. Ademais, inconteste que a Polícia está autorizada a abordar 

qualquer pessoa que estejam na rua ou em ambiente aberto ao público, 

incluindo a revista pessoal. Pois bem, retornando ao pedido de 

indenização, registra-se em síntese que pretende a parte reclamante obter 

indenização por dano moral decorrente de ato supostamente ilícito 

praticado por policiais militares durante abordagem efetuada em via 

pública. Em contrapartida, assevera que não cometeu qualquer desacato 

contra os policiais militares. A Constituição Federal prevê a reparação por 

dano moral e material no artigo 5º, incisos V e X, e a responsabilidade 

objetiva do estado no art. 37, §6º estabelece que: “As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa.”. Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, 

Fernanda Marinela leciona que “Nessa teoria, a caracterização fica 

condicionada à comprovação de três elementos: a conduta estatal, o dano 

e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano (...)” (in Direito 

Administrativo. 5º ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 937). Na espécie, a parte 

reclamante provou a ocorrência do excesso da conduta estatal, o dano e 

o nexo causal, uma vez que foi encaminhado no camburão e algemado, 

sob a alegação de ter cometido desacato, porém consta no Boletim de 

Ocorrência nº 2016.67275 (ID 2465253) que: o reclamante é suspeito de 

ter consumado crime de desobediência/desacato; inexiste nenhum objeto 

ilícito na posse do suspeito; não há registro do ato que desencadeou 

ofensa ao policial; foi dada a ordem de prisão e levado a delegacia 

algemado, sendo no mesmo dia liberado. Em relação a agressão física, 

inexiste o mínimo de prova para comprovar o alegado, sendo que incumbe 

o ônus de prova a parte que alega – reclamante, a qual poderia se valer 

do corpo de delito para registrar tal agressão. Assim, considerando que o 

Estado responde objetivamente pelo ilícito praticado pelo agente público no 

exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, 

no entanto, é necessária a comprovação do nexo causal entre o ato e o 

dano, ou seja, os excessos, o abuso de autoridade e a prisão indevida 

devem, satisfatoriamente, estar comprovado pela parte reclamante, o que 

ocorreu no presente caso. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POLICIAL MILITAR - CONDUÇÃO 

ILEGAL DE CIDADÃO À DELEGACIA SOB A ALEGAÇÃO DE DESACATO - 

INOCORRÊNCIA - USO DA FUNÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMA 

PARTICULAR - ABUSO DE PODER - DENÚNCIA ADMINISTRATIVA QUE 

CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PROVA DO DESACATO - ILÍCITO 

PRATICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO – (...) RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Se o policial militar, quando em serviço, 

usando equipamentos e uniforme da corporação se excede nas funções 

que lhe foram cometidas, responde o Estado pelos prejuízos que deste ato 

advenham, aplicando-se, na hipótese, a regra geral contida no art. 37, § 

6º, da Constituição Federal, ou seja, a responsabilidade é objetiva, posto 

que as pessoas jurídicas ali definidas respondem pelos atos de seus 

prepostos independentemente de dolo ou culpa . 2) O dano moral se 

traduz no sofrimento psíquico ou moral, nas dores, angústia e nas 

frustrações infligidas ao ofendido. 3) O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado ao prudente arbítrio do Juiz, que para sua fixação, 

deve ter como parâmetro a razoabilidade, a moderação e o bom senso. 

(...) (TJMT Ap 140053/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

23/03/2010, Publicado no DJE 07/04/2010) INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS PRISÃO INDEVIDA – CONDUTA ILICITA COMPROVADA – 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO DEVER DE INDENIZAR PRESENTES – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

REDUÇÃO. 1 – A prisão por erro judiciário garante ao cidadão o direito de 

indenização. 2-O art. 37, § 6º , da Constituição Federal, consagra a 

responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da 

comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa – se verificados o 

nexo causal e o dano. 3 – A quantificação do dano moral deve ser 

realizada com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa 

do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. 

4- Atendendo às especificações das circunstância fáticas trazidas aos 

autos, reduze-se o valor dos danos morais para que se enquadre os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT Ap 66739/2015, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - POLICIAIS 

MILITARES - PRISÃO INDEVIDA - ABUSO DE PODER - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – (...) O direito brasileiro adota a chamada "Teoria do 

Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos 

que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, 

não se perquirindo de sua culpa ou dolo. O dano moral decorre da aflição, 

sentimento de impotência e humilhação experimentado pelo autor, técnico 

em enfermagem, cidadão de bem, que foi preso no local de trabalho 

indevidamente e na presença de colegas de serviço e pacientes, por 

policiais militares que supunham omissão de socorro e desacato à 

autoridade policial. (...) (TJMT Ap 43531/2013, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 06/05/2014, Publicado no DJE 15/05/2014) No que concerne ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, 

por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos, 

incumbindo ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Por esses 

parâmetros, condena-se o Estado a indenizar a título de danos morais a 

parte reclamante, fixa-se o valor de R$ 3.000,00 (tr~es mil reais). Diante 

do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o Estado de Mato Grosso a pagar 

ao reclamante a título de danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 

11.960/09, do arbitramento, e, de correção monetária, até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da citação. E, por consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Submeto, para fins de homologação, o presente projeto de 

sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 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.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos etc(...) O júri não se realizou porque o Defensor Público nomeado 

desde o nascedouro do processo, requereu férias a partir do dia 07 de 

agosto de 2018, conforme notícia à fl. 325, verso. Determinada a intimação 

do Defensor Público Substituto (fl. 326), veio aos autos pedido de 

redesignação do mesmo Defensor que noticiou o gozo das férias a 

iniciar-se no dia do julgamento (fls. 327/328). Redesignada a sessão de 

julgamento para o dia 27 de agosto e nomeado o substituto para a defesa 

(colidência de teses), requereu nova redesignação porque um novo 

defensor público foi designado pela Defensoria Geral para ser o novo 

substituto, todavia, estaria em trânsito na data do júri. Ora, primeiramente, 

imperioso destacar que a culpa pelo excesso de prazo é atribuída 

exclusivamente à defesa. Segundo, é a triste informação que essa não é 

uma atitude isolada da Defensoria Pública em processos atinentes a réus 

presos de competência do Tribunal do Júri, a despeito do ocorrido nos 

autos Autos nº. 10374-26/2013 de Código: 162583; Autos nº 

1178-90/2017 de Código 212405 e, Autos 4722-23/2016 de Código: 

202084, TODOS processos de réus presos, cujos julgamentos foram 

retardados devido a atuação da Defensoria Pública, contribuindo para o 

injustificado excesso de prazo, para a pecha de morosidade que é 

atribuída ao Poder Judiciário.Por essa razão, determino seja o fato 

noticiado a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública para ciência do ocorrido. 

Notifique-se o Ministério Público (4ª Promotoria de Justiça) para 

conhecimento e providências. Designo o dia 02 de outubro de 2018, às 

09h00min., para o julgamento dos três acusados. Notifique-se 

PESSOALMENTE os Defensores Públicos da 1ª Vara Criminal e da 3ª Vara 

Criminal, para ciência da data, com observância do prazo de 10 dias antes 

da sessão. Intime-se o advogado de defesa, Dr. Felipe, da designação do 

julgamento. . Intimem-se pessoalmente os réus. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 152934 Nr: 160-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de PEDRO DA SILVA AMORIM, qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito previsto no artigo 147, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 27 de junho de 2014 (fls.34), sendo o 

denunciado citado por edital (fls.36/37), não constituiu advogado, nem 

apresentou resposta à acusação.

 Conforme decisão de fls.42 foi determinada a suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de 

Processo Penal.

 Instando a se manifestar, o Ministério Público, às fls.55 requereu a 

extinção da punibilidade do acusado, em virtude de sua morte (Art. 107, I, 

CP).

 É o que relato. DECIDO.

Depreende-se da notícia divulgada em imprensa local, conforme cópia 

anexa às fls.53 e certidão de fls.54, a informação do óbito do acusado, 

razão pela qual a extinção da punibilidade é medida imperiosa. Reza o 

disposto no Art. 107, I, do Código Penal Brasileiro:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente.

Por conseguinte, se o acusado PEDRO DA SILVA AMORIM, veio a óbito, 

alternativa não resta se não a extinção da punibilidade, ex vi do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

PEDRO DA SILVA AMORIM, em virtude de sua morte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 153016 Nr: 248-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ALMEIDA SILVA, NATALINO 

ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBICA - OAB:, 

VICENTE ANDEREOTTO JUNIOR - OAB:9.207

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, V, ambos do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados BRUNO DE 

ALMEIDA SILVA e NATALINO ASSUNÇÃO DA SILVA, qualificados nos 

autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sem 

nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.O presente “decisum” servirá como ofício para comunicação 

ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, ao Instituto 

Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as 

anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as comunicações 

constantes no item 7.16.1, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 197452 Nr: 1949-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc,

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de PEDRO DA SILVA AMORIM, qualificado nos autos, 

pela suposta prática do delito previsto no artigo121, §2°, inciso II, do 

Código Penal, aplicando as disposições da Lei 8.072/90.

 A denúncia foi recebida em 18 de março de 2016 (fls.46), sendo o 

denunciado citado (fl.71), apresentou resposta a acusação e requereu 

revogação da prisão preventiva (fls.72/78).

Instando a se manifestar, o Ministério Público, às fls.199 requereu a 

extinção da punibilidade do acusado, em virtude de sua morte, nos termos 

do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o que relato. DECIDO.

Depreende-se da notícia divulgada em imprensa local, conforme cópias 

anexas às fls. 197 e certidão de fls.198, a informação do óbito do 

acusado, razão pela qual a extinção da punibilidade é medida imperiosa. 

Reza o disposto no Art. 107, I, do Código Penal Brasileiro:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente.

Por conseguinte, se o acusado PEDRO DA SILVA AMORIM, veio a óbito, 

alternativa não resta se não a extinção da punibilidade, ex vi do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

FERNANDO PINHEIRO DUARTE, em virtude de sua morte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/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 para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215446 Nr: 3343-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc,

Sendo tempestivo, conforme certidão de fl. 113 RECEBO a apelação 

interposta pelo apelante à fl. 111 (artigo 593, inciso I, CPP).

Abra-se vista à Defesa para apresentação das razões, pelo prazo legal.

Posteriormente, vista ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões recursais (Art. 600, CPP).

 Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 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

 Vistos etc,

I – Sendo tempestivo, conforme certidão de fls. 1.616, RECEBO a apelação 

interposta às fls. 1.615 (Art. 593, I, CPP).

II – Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais. Após, à Defesa para apresentação das 

contrarrazões, sob pena de subida ao Egrégio Tribunal de Justiça sem 

elas (art. 600, CPP).

III - Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de 

praxe (Art. 601, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234268 Nr: 4011-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos etc.

Trata-se o presente de embargos de declaração, ofertados pelo i. 

Representante do Ministério Público, face à r. sentença exarada às fls. 

137/144 destes autos, ao argumento de que houve erro material quanto ao 

nome do condenado, na parte da fundamentação de manutenção da 

segregação provisória.

É o que merece registro. Fundamento e Decido.

 Razão assiste ao i. Representante do Ministério Público. De fato, o 

fundamento da manutenção da prisão preventiva, apresenta contradição 

quanto ao nome do acusado, vez que descreveu o nome do condenado 

VANDERLEI ALVES DA SILVA, quando no caso dos autos, o correto seria 

VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS.

Ocorreu em verdade mero erro material, razão pela qual procedo a sua 

readequação, para fazer constar no lugar de “... MANTENHO A PRISÃO 

DO RÉU VANDERLEI ALVES DA SILVA” as seguintes expressões 

“...MANTENHO A PRISÃO DO RÉU VANDERLEI PIMENTA DA SILVA 

REIS...”, conforme sentença prolatada (fls. 137/144), corrigindo assim o 

erro existente na sentença supracitada.

Isto posto CONHEÇO dos embargos declaratórios de fls. 137/144 e 

dou-lhes PROVIMENTO.

Às providências.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 62/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. 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:

EXONERAR a Servidora KATIELE CARRIEL, brasileira, solteira, portador do 

RG nº. 20039999 SSP-MT e CPF nº 041.430.411-03, matrícula 33148, ao 

cargo de Assessor de Gabinete I, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Diamantino, a partir do dia 31de agosto de 2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 03 de setembro 2018.

José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 63/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. 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:

NOMEAR a Servidora NEIVA BRUNA DE ALMEIDA, brasileira, portadora do 

RG nº. 1401210-3 SSP-MT e CPF nº 958.325.991-87, ao cargo de 

Assessor de Gabinete I, Símbolo PDA CNE VII, da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Diamantino, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado após a publicação deste.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 03 de setembro de 2018.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000929-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FREITAS LIMA (ADVOGADO(A))

GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados 

do processo: Processo: 1000929-91.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 

100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[AQUISIÇÃO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 
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expediente: Sim/Não. Parte Autora: GERALDO MAGELA FERNANDES 

ALVES Parte Ré: SED - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO 

LTDA. CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. FINALIDADE: CITAÇÃO 

dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, 

dos termos da presente Ação de Usucapião Extraordinário do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de Ação 

de Usucapião Extraordinário, proposta por Geraldo Magela Fernandes 

Alves, em face SED – Sociedade Educacional de Diamantino, distribuída 

em 06/08/2018. A requerente relata que possui de forma mansa, pacífica e 

ininterrupta com ânimo de dono, há mais de 15 (quinze) anos, um imóvel 

rural denominado Estância Buriti, localizada na rodovia Roberto Campos, 

MT 240, km 8, neste município de Diamantino, MT., matrícula 22.428 do CRI 

local, com área de 20 hectares, código do INCRA 901.040.003.743, desde 

10 de junho de 2001. O requerente descreve ainda, que está na posse , 

mansa e pacífica, de forma ininterrupta, tornando produtivo o imóvel, onde 

existem animais bovinos apascentados, sendo que introduziu diversas 

benfeitorias, como cercas , pastagens e demais. Por tais motivos, 

presentes os requisitos legais para o exercício da actio usucapionem. 

Salienta-se que durante todo o lapso temporal, em nenhum momento foi 

impugnada, por oposição do detentor do título de domínio. Do exposto e 

tendo interesse na regularização de tal situação, requer-se a citação 

pessoal da requerida que figura como proprietária do respectivo imóvel 

conforme certidão do Cartório de Registro de Imóveis, observando-se a 

regra do art. 257, III, do Código de Processo Civil, para que manifestem, 

querendo seus interesses na causa no endereço da inicial. Observadas 

as formalidades legais, pede-se que por r. sentença seja reconhecida a 

aquisição de tal propriedade através do usucapião, expedindo-se 

mandado para ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca, satisfeitas as obrigações fiscais, devendo o mandado conter os 

requisitos da matrícula (Lei n.º 6.015, de 31-12-73, art. 226). Protesta-se 

por provar o alegado por todos os meios de provas admitidas pelo Direito. 

Seja ao final julgada procedente a presente Ação de Usucapião, 

declarando formalmente com a autoridade de coisa julgada, o domínio do 

Autor sobre o imóvel rural, matricula 22428 do CRI de Diamantino, MT, 

objeto da presente ação, determinando ainda Vossa Excelência mediante 

mandado judicial, a transcrição da r. Sentença no Registro de Imóveis da 

Comarca de DIAMANTINO, em nome do Autor, em Matrícula a ser aberta e 

com as devidas averbações na Matrícula supra do Cartório do Registro de 

Imóveis de DIAMANTINO, MT. Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 

(CEM MIL REAIS), para efeitos fiscais.” DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Imóvel rural denominado Estância Buriti, localizado no 

bairro buriti, situado na Rodovia Roberto Campos, MT 240, km 8, neste 

município de Diamantino, MT, matrícula 22.428 do CRI local, com área de 20 

hectares, código do INCRA 901.040.003.743, desde 10 de junho de 2001. 

DESPACHO: Autos n. 1000929-91.2018.811.0005. “Vistos, etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Cite-se para responder, no prazo 

de 15 (quinze) dias: a) pessoalmente aquele em cujo nome estiver 

registrado o imóvel usucapiendo, bem como os confinantes indicados na 

inicial; b) por edital, com prazo de 30 dias, os réus em lugar incerto e 

eventuais interessados (art. 246, § 3º, CPC/2015). Constem as 

advertências legais (art. 344, CPC/2015). Intimem-se, para que manifestem 

eventual interesse na causa, a União, o Estado e o Município, por meio de 

seus representantes legais (art. 75, incisos I, II e III, CPC/2015), 

encaminhando-se a cada ente uma cópia da petição inicial, assim como 

dos documentos acostados. Notifique-se o Ministério Público (art. 178, 

CPC/2015). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 10 de agosto de 2018.” André Luciano Costa 

Gahyva, Juiz de Direito. Observação: Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. Eu, 

Tatiane de Souza, Analista Judiciária, digitei. Diamantino - MT, 21 de agosto 

de 2018. Débora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ. Diamantino, 21 de agosto 

de 2018 Débora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4481-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juma Figueiredo Chaves, Leandro da Silva 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Santana Santana Vaz - OAB:14783

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO os réus JUMA 

FIGUEIREDO CHAVES e LEANDRO DA SILVA PINTO pela prática do crime 

descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal nº. 11.343/2006. Outrossim, 

ABSOLVO os réus do crime descrito no artigo 386, V, do Código de 

Processo Penal.Atento ao disposto no art. 68, caput, do Código Penal, 

passo à dosimetria da pena(...)Na terceira fase, não há causas de 

aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em 07 (sete) anos de 

reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.3.1.2Do regime 

inicialEm observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, 

ambos do código penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional 

de início FECHADO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista 

o quantum da pena estabelecido e pela reincidência do acusado(...)3.2DA 

ACUSADA JUMA FIGUEIREDO CHAVES(...)Na terceira fase, não há 

causas de aumento. Por outro lado, cumpre mencionar que se aplica a 

causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº. 

11.343/2006, em razão da acusada ostentar bons antecedentes e ser 

primária, vez que não consta nenhuma sentença condenatória em seu 

desfavor, não tendo provas nos autos que comprove que dedique 

atividades criminosas ou integre organização criminosa, pelo que diminuo 

a pena em 1/6, de modo que torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 

02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) 

dias-multa(...)FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar 

o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena 

estabelecido(...)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. 

Diamantino, 03 de setembro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123857 Nr: 354-03.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSM, JCdCR, BCdA, JSC, DJdA, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583/0, Andréia Cristina Noite Izabel - 

OAB:17566, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21011/O, Marcondes 

Sartor - OAB:3585-B, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, 

Maria Rosemar Buratti - OAB:16031-B, Neyman Augusto Monteiro - 

OAB:3878 AC, Regina Maciel dos Santos - OAB:19754-E, Thiago de 

Abreu Ferreira - OAB:5928/MT, Wesley Andrade Silva - OAB:20493/E

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e mantenho a segregação 

cautelar do acusado BENEDITO CEZAR DE ARRUDA, já qualificado nos 

autos.III-DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO AO ACUSADO 

LUCAS FERREIRA DOS SANTOSConsiderando que o acusado LUCAS 

FERREIRA DOS SANTOS não fora localizado para ser citado, bem como 

que os demais denunciados, exceto JONILSON SOUZA COSTA, já 

apresentaram resposta à acusação resposta à acusação a medida a ser 

imposta é o desmembramento do feito. Neste aspecto o artigo 80 do 

Código de Processo Penal faculta ao Juiz a separação dos processos, 

dentre outras hipóteses, quando reputar conveniente a separação, como 

no caso, em que os demais acusados já se encontram segregados por 

força de decreto preventivo, não havendo que se falar em sobrestamento 

do feito para aguardar a localização do acusado LUCAS FERREIRA DOS 

SANTOS.Assim, determino o desmembramento do feito em relação ao 

acusado LUCAS FERREIRA DOS SANTOS.IV-DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISa)Expeça-se carta precatória, com urgência, para citação do 

denunciado JONILSON SOUZA COSTA, vez que não consta na certidão 

de fl. 491 a citação do mencionado réu. Outrossim, acrescente a 
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informação de que trata-se de réu preso, solicitando priorização no 

cumprimento da missiva, caso não tenha sido recambiado. b) Expeça-se 

carta precatória com a finalidade de formalizar a prisão e recambiamento 

do preso JONILSON SOUZA COSTA. Cumpra-se as determinações 

descritas nos itens anteriores. Ciência ao MPE e aos advogados 

constituídos.Às providências.Diamantino/MT, 13 de agosto de 2018.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014884-46.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

SILVIO ROBERTO BRUGNAGO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014884-46.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: SILVIO ROBERTO BRUGNAGO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012628-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CELIA APARECIDA BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012628-33.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: CELIA APARECIDA BARBOSA 

EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Intime-se a parte 

executada para que garanta o juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de 

penhora online. Cumpra-se. Diamantino, 03 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN (ADVOGADO(A))

NEUZIANE GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

CONSTARD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

RONALDO CALDEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000070-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: NEUZIANE GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: CONSTARD MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP, 

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 04 de setembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013423-73.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NEVES DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente para no prazo legal 

manifestar sobre o prosseguimento do feito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

INTIMAR a requerente para manifestar quanto petição do requerido no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001645-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

rodolfo de oliveira martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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INTIMAR o exequente para manifestar quanto documento juntado no id 

15178911.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-45.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MARIA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido TELEFONICA para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE AGRIPINA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO LUIZ MIRANDA MARINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido BRADESCO para responder 

o recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-08.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000650-08.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1 – Defiro o pedido de redesignação 

de audiência formulado pela parte requerida, id. 15083617 – pág. 1/3. 2 – 

Designe-se nova data para a audiência de conciliação de acordo com a 

pauta, devendo ser intimada a parte reclamada através de seu patrono 

para que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados 

os efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação. 3 - Intime–se a parte reclamante para que 

compareça na audiência, consignando que sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 31 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000141-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

JOSE CAMARGO RIBAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000141-77.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: JOSE CAMARGO RIBAS 

EXECUTADO: COMERCIAL DE PRODUTOS VETERINARIOS NORTELANDIA 

LTDA - ME Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 03 de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014859-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

JANDIRA ANTONIETA ALBERICI BRUGNAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014859-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JANDIRA ANTONIETA 

ALBERICI BRUGNAGO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 1 – Tendo em vista 

que houve pleito de liberação dos valores a Dra. Indianara, necessário 

seja ouvida sobre os termos da petição em que se estipula o rateio, em 5 

dias. 2 - Caso haja concordância, e em razão do ofício encaminhado pelo 

Juízo da Recuperação Judicial autorizando a parte exequente receber seu 

crédito nestes autos, libere-se o valor bloqueado via bancejud, mediante 

alvará de levantamento em favor da parte exequente, na forma requerida 

no id. 15099643 - pág. 1/2. 2 – Intime-se a parte exequente para que 

apresente os cálculos do valor devido pela parte executada a título de 

custas e honorários advocatícios, arbitrado na base de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da execução, conforme acordão de id. 8089156 – 

pág. 4. 3 – Com a juntada dos cálculos pela parte exequente, intime-se a 

parte executada para que se manifeste no prazo de 05 dias, dizendo 

sobre a correção do valor pretendido, viabilizando, assim, posterior 

emissão de certidão de crédito para habilitação nos autos da recuperação 

judicial pela exequente. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de setembro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO BARBOSA (REQUERENTE)

CREUZA VERONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE CORA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001059-81.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CREUZA VERONICA DA 

SILVA, ANTONIO BARBOSA REQUERIDO: JOSIANE CORA Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, requerendo que seja 

determinado à parte requerida que retire seus bens móveis da residência 

dos requerentes, sob pena de multa diária pelo não cumprimento. Contudo, 

tendo em vista a existência de medida protetiva envolvendo as partes, 

autos n. 599-14.2018.811.0005, cód. 124464, em trâmite na 2° Vara, 

postergo a análise do pedido de tutela antecipada para após a 

apresentação de contestação. 1. Designe-se audiência de conciliação. 2. 

Cite-se a parte requerida para os atos desta ação a fim de que compareça 

à audiência de conciliação em data a ser designada pela escrivania, 

consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa 

escrita ou oral até cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 3. 

Intime-se a parte requerente para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 4 de 

setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-70.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLENICE DOS ANJOS ROSA (EXEQUENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010196-70.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: CLENICE DOS ANJOS ROSA 

EXECUTADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 04 de setembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE SZABLEWSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

DIAMANTINO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001060-66.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JUDITE SZABLEWSKI 

REQUERIDO: DIAMANTINO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME, 

BANCO CETELEM S.A., BANCO BMG Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

revisional de contrato de empréstimo consignado c/c ação declaratória de 

nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem 

consignável proposta por Judite Szablewski, qualificada nos autos. Sem 

delongas, é de se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para 

julgar e processar a presente ação. Isto porque, busca a parte autora a 

revisão da taxa de juros do contrato de empréstimo consignado, o que por 

si só demanda instrução processual incompatível com o rito da Lei 

9.099/95, haja vista a necessidade de realização de perícia contábil. O 

reconhecimento da nulidade do procedimento relativo ao empréstimo por 

meio de cartão de crédito, bem como a adequação à margem consignável 

poderia ser matéria atinente ao JEC, porém, ao pretender a revisão 

contratual, com aplicação de diferentes taxas de juros, necessária perícia 

contábil complexa ao menos na fase de cumprimento do julgado, matéria 

inviável de ser apreciada no Juizados. Quanto ao tema, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, vejamos: RECURSO 

INOMINADO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS - 

ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À PRATICADA NO 

MERCADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EX OFFICIO - INCOMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - CPC ART. 267, IV. 1 - O Juizado Especial é incompetente para 

apreciar demanda em que se faz necessária a realização de prova 

pericial, visto que é incompatível com o rito estabelecido na Lei n. 9.099/95. 

2 - Processo julgado extinto sem resolução do mérito, nos termos do 

estatuído no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3 - Recurso prejudicado. (RI 

217/2013, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/06/2013, Publicado no DJE 05/07/2013) Dessa forma, 

JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento de mérito, o que faço com 

fulcro no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios. (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 03 

de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-36.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000189-36.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 03 

de setembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMAR CELSO GIACOBBO (REQUERENTE)

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000400-09.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CLEMAR CELSO GIACOBBO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Primeiramente, considerando que mesmo devidamente intimado 

para comparecer à audiência de conciliação a parte Requerida não 

compareceu, decreto a sua revelia. Contudo, considerando que a 

Requerida trata-se de ente público deixo de aplicar o seu efeito material 
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com base no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil (AgRg no 

REsp 1170170/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 

em 01/10/2013, DJe 09/10/2013). De igual modo, considerando que o 

processo encontra-se maduro para uma decisão segura quanto ao seu 

objeto, não havendo necessidade de produção de outras provas, passo 

ao julgamento antecipado da lide com fulcro no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil. Apenas para esclarecer os fatos, trata-se de 

ação anulatória de débito fiscal proposta por CLEMAR CELSO GIACOBBO 

em face da SECRETRIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, onde o autor 

sustenta que foi notificado em 08 de janeiro de 2015 quanto ao bloqueio no 

registro do veículo placa NPG 7415, chassi 93ZS2MSH0B8810062 uma 

vez que o referido veículo teria se envolvido em um acidente de trânsito 

em Dezembro de 2014 que ocasionou danos de grande monta, passando 

a ser considerado irregular. Argumenta que o veículo foi objeto de ação de 

busca e apreensão no ano de 2013, proposta pelo Banco Fidis S/A, que 

tramitava junto a Primeira Vara desta Comarca sob o código nº. 91166, a 

qual foi julgada extinta por ausência de pressupostos válidos do 

processo, cujo transito em julgado se deu no ano de 2016. O autor 

sustenta que em razão do gravame de alienação fiduciária inserido pelo 

Banco FIDIS S/A, não foi possível efetuar a baixa do veículo junto ao 

DETRAN quando da ocorrência do acidente (12/2014), informando que a 

baixa do gravame pelo Banco somente se perfectibilizou em 22 de 

novembro de 2016. Por fim, o autor aduz que durante o decurso do tempo 

do acidente até a baixa do gravame de alienação fiduciária pelo Banco 

FIDIS foram gerados débitos referentes ao IPVA dos anos 2015, 2016, 

razão que motivou a propositura da presente ação, haja vista que está 

impossibilitado de efetuar baixa do veículo junto ao DETRAN em razão dos 

supracitados débitos. Pois bem. Em análise dos autos, verifico que a ação 

deve ser julgada procedente. Isto porque, conforme se depreende dos 

documentos carreados pelo autor junto a inicial, o veículo IVECO/STRALIS 

570S41T se envolveu em acidente de trânsito em 13 de dezembro de 

2014, id. 5598045 - Pág. 1/6, tornando-se inutilizável, conforme se 

depreende do ofício que foi encaminhado ao autor pela Requerida, id. 

5597953 - Pág. 1. Ainda, observa-se que não houve a baixa do veículo 

junto ao DETRAN quando da ocorrência do sinistro uma vez que existia 

gravame de alienação fiduciária pelo Banco FIDIS, havendo a baixa efetiva 

do gravame de alienação pelo Banco apenas em 22/11/2016, id. 5597953 - 

Pág. 4. Dessa forma, resta demonstrado que o autor não efetuou a baixa 

do veículo junto ao DETRAN, conforme determina o artigo 29-B da Lei 

Estadual nº. 7.301/00, por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista 

que a baixa do gravame pelo autor junto ao DETRAN ficou condicionada à 

baixa do gravame de alienação fiduciária pelo BANCO FIDIS. Assim, 

considerando que não foi possível a baixa do veículo junto ao DETRAN, o 

mesmo constava como veículo em circulação, gerando, por consequência, 

débitos referentes ao IPVA desde janeiro 2015, situação que se estende 

até o momento. Além disso, é de conhecimento público que o fato gerador 

do IPVA é a propriedade de veículo automotor. Ou seja, a obrigação nasce 

quando o sujeito adquire a propriedade de veículo automotor e, 

obviamente, cessa quando o direito de propriedade sobre o móvel se 

extingue. No caso, verifica-se que os débitos quanto ao IPVA são 

referentes ao exercício dos anos de 2015, 2016 e 2017, períodos em que 

o veículo sequer estava em circulação, portanto, a cobrança de tal 

imposto nestas condições é indevida. Não obstante, é irrelevante a 

ausência de comunicação aos órgãos de trânsito acerca da perda da 

propriedade do veículo, pois a comunicação ao órgão responsável não 

passa de mero ato declaratório, sendo suficiente o conhecimento pelo 

Estado de que o veículo não tem condições de uso, como no caso em 

apreço. Assim, tendo em vista que o veículo encontrava-se inutilizável 

desde a data do acidente, que aconteceu em 12/12/2014, deve ser 

reconhecida a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos a partir do 

ano de 2015. Nesse sentido, os Tribunais Estaduais já se posicionaram, 

vejamos: RECURSO INOMINADO. IPVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

PERDA TOTAL DO VEÍCULO. FATO QUE DISPENSA O PAGAMENTO DO 

TRIBUTO. É consabido que o IPVA tem como fato gerador a propriedade 

do veículo automotor, sendo o proprietário o sujeito passivo da obrigação 

tributária. No entanto, consoante disposto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 

8.115/85, que instituiu o IPVA no Estado, ocorrendo perda total do veículo, 

por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio 

útil ou a sua posse, haverá dispensa do pagamento do referido imposto. 

Na hipótese em comento, a documentação acostada aos autos, comprova 

que em 25.03.2011 o veículo se envolveu em um acidente e foi 

severamente danificado, inviabilizando seu uso pleno e útil, sendo, 

portanto, indevido os IPVAs a contar da mencionada data. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71007170327, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas 

Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 

24/01/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – 

IPVA – COMPROVAÇÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM COMO 

VEÍCULO - PERDA TOTAL - OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROCEDER A 

BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO E DOS RESPECTIVOS TRIBUTOS - 

PROCEDÊNCIA - VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE 

RAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. Mostra-se indevida a exigência de pagamento de 

IPVA se o veículo sobre o qual este tributo recai comprovadamente teve 

perda total; situação que torna imperiosa a sua baixa definitiva perante os 

órgãos competentes. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode 

ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 

do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. 

Precedentes do STJ. (Apelação / Remessa Necessária 110177/2014, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 09/09/2015) 

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. IPVA. Veículo 

envolvido em acidente. Danos de grande monta, traduzindo-se em perda 

total do veículo. Descaracterização da propriedade que impossibilita a 

ocorrência do fato gerador. Sentença de improcedência reformada. 

Recurso provido. (TJSP; Apelação 1001319-54.2017.8.26.0498; Relator 

(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; 

Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 27/07/2018; 

Data de Registro: 27/07/2018) Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e declaro a nulidade da exigência do IPVA sobre o veículo 

IVECO/STRALIS, ano 2010/2011, placa NPJ 7415, chassi 

93ZS2MSH0B8810062 e RENAVAM 265092795, registrado em nome de 

CLEMAR CELSO GIACOBBO a partir da ocorrência do acidente em 

13/12/2014. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Sem prejuízo, oficie-se o 

DETRAN/MT e SEFAZ para que realizem as devidas baixas no veículo em 

questão, instruindo o ofício com documentos necessários. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Diamantino, 29 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito .

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212220 Nr: 5091-50.2018.811.0037

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAUFICK MIGUEL CHEDICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, para os devidos fins, que a parte Requerida foi devidamente 

notificada para apresentar impugnação em 08.08.2018, contudo, 

permaneceu inerte. Assim, cumprindo determinação judicial, remeto os 

autos ao Ministério Público para manifestação.

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005046-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 243 de 635



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

C. M. S. D. O. (RÉU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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 : 

1005046-29.2018.8.11.0037. Vistos etc. Recebo a inicial, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

do CPC e determino que o feito trâmite sob segredo de justiça. No tocante 

ao pedido de tutela de urgência para a internação compulsória, verifico 

que merece deferimento. O direito à saúde é inquestionável, conforme as 

lições doutrinárias que apontamos: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art.197). (Direito 

Constitucional, Alexandre de Moraes, editora Atlas, página 485). No caso 

em tela, a parte autora pleiteia a internação compulsória de Carlos Manoel 

Souza de Oliveira para tratamento de dependência química. Sabe-se que o 

direito à saúde é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem-estar, utilizando-se como 

fundamento o princípio da dignidade humana, o qual preceitua que nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer restrição contra a sua saúde. Ocorre que 

o profissional médico indicou a internação compulsória do paciente, 

consoante se denota dos laudos médicos de ID 14267180, página 10 e 11. 

Ressalto que o pedido inicial formulado pela Defensoria Pública se deu a 

pedido da genitora do adolescente, a qual, vencida pela estafa, busca 

livrar seu filho da dependência química. O laudo médico menciona o 

consumo de múltiplas drogas (cocaína, maconha). Refere que o 

adolescente se encontra com grande dificuldade de permanecer 

abstinente, sendo que o maior período de abstinência foi de um mês. 

Conforme narra o documento, o adolescente também estaria praticando 

furtos de produtos da casa da própria mãe para “sustentar o vício”, 

sendo, inclusive, tentado contra a própria vida, conforme se vê do petitório 

de ID nº 15166541, página 01. De outra banda, preceitua a Carta 

Constitucional que a responsabilidade pela garantia da saúde é solidária 

aos entes públicos, cabendo a esses dispenderem todos os meios 

necessários para o tratamento em questão. Assim, verifico estarem 

presentes nos autos a comprovação da necessidade da internação 

compulsória, restando evidente a obrigação, de modo que DEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela e determino a internação compulsória de 

Carlos Manoel Souza de Oliveira, no prazo de dez dias, em Comunidade 

Terapêutica ou Hospital Psiquiátrico Públicos ou conveniados ao SUS, ou, 

ainda, na inexistência, em clínica particular sob as expensas do Estado do 

Mato Grosso e no Município de Primavera do Leste, mediante bloqueio de 

verbas públicas. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, 

dê-se vista à Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Citem-se os 

requeridos, para, querendo, apresentar a contestação no prazo legal. 

Cumpra-se imediatamente. Primavera do Leste/MT, 04 de Setembro de 

2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005017-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

ADRIANA AIRES DE MELO (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA DIAS DA SILVA (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 : 

1005017-76.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Recebo a inicial na forma 

proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito tramite sob 

segredo de justiça. Alega o autor que em acordo homologado 

judicialmente, as partes transacionaram a fim de que o filho Pedro (8 anos) 

ficasse sob a guarda de direito da requerida. Todavia, aduz que diante de 

reclamações do filho no sentido de que era maltratado pelo atual 

companheiro da mãe, buscou a criança no mês de março do corrente ano, 

exercendo, desde então, a guarda de fato da criança sem qualquer 

objeção da mãe. Requer a regularização da situação fática, com a 

concessão de antecipação de tutela para deferir-lhe a guarda provisória 

do infante. No que tange a antecipação de tutela, visando subsídios para 

uma decisão mais ajustada a realidade, determino a realização de visita in 

loco pelos agentes de infância e juventude, mediante juntada de relatório 

circunstanciado, no prazo de 10 dias. Visando oportunizar às partes a 

auto composição, favorecendo a celeridade e a economia processual e 

atendendo ao novos preceitos do Código de Processo Civil, designe-se 

audiência de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Dê-se ciência ao autor e 

vista ao Ministério Público. Cite-se e intime-se a requerida. Serve o 

presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT 04/09/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 127135 Nr: 120-61.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTDCS, CDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento, intimo o Advogado: Rogério 

de Barros Curado, OAB/MT n° 10.944, para o que requerer o que entender 

de direto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005296-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J.L.C.R (REQUERENTE)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BATISTA CAMPOS OAB - 930.782.421-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMELEAN REUTOV (REQUERIDO)

JOSE RAVANELLO (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1005296-62.2018.8.11.0037. REQUERENTE: J.L.C.R REPRESENTANTE: 

VALDIRENE BATISTA CAMPOS REQUERIDO: EMELEAN REUTOV Vistos 

etc. Solicite-se ao Juízo Deprecante, via malote digital, o auto/termo de 

penhora do imóvel objeto da avaliação. Aportando o documento, avalie-se 

o bem, no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato 

constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I 

- os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; 

II - o valor dos bens (CPC, art.872). Apresentado o laudo, intimem-se as 

partes para manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 

10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento. Realizadas a penhora e a 

avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação dos bens (CPC, 

art.875). Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o 

credor para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam 

utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação 

por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – 

alienação em hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via 

“web” ou presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel. Sem embargo 

da providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no 

artigo 1.083 da CNGC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 
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Leste (MT), 11 de agosto de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004205-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (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 : 

1004205-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ZOOTEC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA REQUERIDO: 

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA Vistos etc. I) Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia de mandado;. II) Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as baixas e anotações 

necessárias, devolva-se com as nossas homenagens. IV) Às 

providências. Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004440-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ERASMO AGULHON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício nº 453/2018 Primavera do Leste - MT, 4 de 

s e t e m b r o  d e  2 0 1 8 .  R e f e r ê n c i a :  C a r t a  P r e c a t ó r i a : 

1004440-98 .2018.8 .11 .0037 (nosso)  Processo de  o r igem : 

0001103-86.2017.827.2728 CHAVE DO PROCESSO: 711897431517 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ALDO ERASMO 

AGULHON Senhor(a) Gestor(a): Informo a Vossa Senhoria que a carta 

precatória relativa ao processo supra foi distribuída neste Juízo sob o 

número 1004440-98.2018.8.11.0037 e solicito que futuros pedidos de 

informações ou de devolução sejam encaminhados com sua expressa 

menção, sob pena de impossibilidade do atendimento. Atenciosamente, 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, 

III, "a". AO(À) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A) 1ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO ACORDO- TO RUA SILVESTRINA, 

S/Nº - CENTRO NOVO ACORDO-TO - CEP: 77610-000 Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004541-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRACSYSTEM SAT MONITORAMENTO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias, bem como intimar da decisão do ID 14006297.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004693-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO IBANHES FERNANDES (REQUERIDO)

DUNKERBUGAT CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004693-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

SCATAMBULI REQUERIDO: MAGNO IBANHES FERNANDES, 

DUNKERBUGAT CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - 

ME Vistos etc. I) Certificada a autenticidade do documento, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia de mandado, mediante prévia solicitação 

das peças obrigatórias, nos moldes do artigo 260 do Código de Processo 

Civil. II) Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e 

procedidas as baixas e anotações necessárias, devolva-se com as 

nossas homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 16 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005617-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO MEDEIROS TELES (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLMIR JOSE ZYS (EXECUTADO)

CHARLINE PRISCILA PROENCA (EXECUTADO)

JEFERSON LUIS MIEZERSKI (EXECUTADO)

ELIZANDRA MARIA ZYS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005617-97.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: RURAL PRIMAVERA LTDA 

EXECUTADO: JEFERSON LUIS MIEZERSKI, ELIZANDRA MARIA ZYS, 

JOLMIR JOSE ZYS, CHARLINE PRISCILA PROENCA Vistos etc. A parte 

exequente postula pela penhora online sobre os ativos financeiros da 

parte executada, antes da integralização jurídica da relação processual. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há prova da insolvência 

dos executados, fato que justificaria fundado temor quanto ao 

adimplemento da obrigação pecuniária executada. Isto posto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art.829, caput), cientificando-os de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que 

lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, devendo os executados serem expressamente 

advertidos de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios serão reduzidos pela metade 

(CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem 

de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, art.829, 

§§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar a parte executada, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Inexistindo 

pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003877-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (AUTOR(A))

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Michel Carlos Mariz Teixeira (ADVOGADO(A))

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO (ADVOGADO(A))

LAYANE INACIO PARREIRA (ADVOGADO(A))

FABIANO DANIEL JULKOVSKI (RÉU)

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (RÉU)

 

CERTIDÃO INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS SOBRE AS PETIÇÕES DOS IDs 14368626 e 

15122545.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004743-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IDALIA ALVES DE ARAUJO (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: 1004743-15.2018.8.11.0037. 

AUTOR: IDALIA ALVES DE ARAUJO 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 

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. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 14 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67780 Nr: 175-51.2010.811.0037

 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: MARIA DELFI RUARO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DORNELES REIS, ALESSANDRO 

SABBADINE, LUIZ NATAL LONARDONI, JOSÉ MATIAS FERREIRA, SAMIRA 

HAMIDA CARVALHO, SERGIO HUGART JARDIM, ANTÔNIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 175-51.2010.811.0037 (Código 67780)

Ação de Reintegração de Posse

Requerente: Espólio de Maria Delfi Ruaro

Requeridos: Abrão Dorneles Reis e Outros

 Vistos em correição permanente.

 Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, 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), 29 de agosto de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 246 de 635



Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 6088-09.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 , MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856 , MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:MT/ 11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:46.256/PR

 Processo nº 6088-09.2013.811.0037 (Código 123529)

Ação de Constituição de Servidão Administrativa

 Requerente: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.

Requerida: Danielle Tironi Romagnoli

Vistos em correição permanente.

 Expeça-se alvará em favor da parte requerida, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC.

Em seguida, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

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.: 72730 Nr: 5052-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILEU BORGES DOS SANTOS, WAGNER AUGUSTO 

BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Processo nº 5052-34.2010.811.0037 (Código 72730)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Wagner Augusto Buss

Executado: Banco Unibanco

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Wagner Augusto 

Buss em face de Banco Unibanco, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A obrigação executada foi integralmente adimplida.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 29 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124274 Nr: 6845-03.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, ACREFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BISPO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PRADO 

HERRERO - OAB:88518/SP, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:209974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6845-03.2013.811.0037 (Código 124274)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização

Requerente: Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.

Requerido: Severino Bispo da Silva Júnior

Vistos em correição permanente.

 Certifique-se quanto ao oferecimento de caução e o transcurso do prazo 

para oferecimento da contestação.

Em seguida, 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.: 177504 Nr: 9329-83.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Roberto Carlos 

Oliveira Sousa, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74494 Nr: 6812-18.2010.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por Cotton Transporte Ltda. em face de Via Rural Agronegócio 

Ltda, declaro a inexistência do débito representado pela duplicata 

mercantil nº 2354 e determino o cancelamento definitivo do protesto e da 

inscrição nos registros do SERASA. Todavia, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

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% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo 

Civil, máxime pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento 

antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.Transitada em 
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julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70995 Nr: 3309-86.2010.811.0037

 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: DANIIL RIJKOFF, Vasily Rijkoff, ANNA MAKAROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHÃES FERRARI 

- OAB:MT 13985-B, Jober Seidenfus - OAB:11454-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA 

POSSER - OAB:MT 9509

 Processo nº 3309-86.2010.811.0037 (Código 70995)

Ação de Revisão de Contrato de Credito Rural, c/c Declaratória de 

Prorrogação do Vencimento – FINAME Agrícola

 Requerentes: Danil Rijkoff e Outras

Requerido: Banco Rabobanck International Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre eventual litispendência 

em relação aos embargos à execução autuados sob o nº. 

3921-24.2010.811.0037 (Código 71606), em 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

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.: 108558 Nr: 7737-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 7737-77.2011.811.0037 (Código 108558)

Ação de Busca e Apreensão aditada para Ação de Execução

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executado: Marcelo Lopes da Silva

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial pretérita (fls.324/325).

Concluídas as diligências, imediata conclusão para deliberação quanto 

pedido do exequente (item “a”, fls. 336/338).

Às providências.

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.: 169852 Nr: 5162-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA 

CRISTINA BARBIERI STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:OAB/MT 6812-B, 

JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 7055-B, NEWTON ACUNHA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 5489-B

 Processo nº 5162-23.2016.811.0037 (Código 169852)

Pedido Antecedente de Tutela de Urgência na Forma de Cautelar de 

Arresto

Requerente: Agrológica Agromercantil Ltda

Requeridos: Edson Gustavo Starlick e Outro

Vistos etc.

Nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, efetivada a tutela 

cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 

30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 

deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais, cessando a eficácia da tutela concedida em 

caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo 

legal (CPC, art.309, I).

Tendo em vista o conteúdo da certidão inclusa (fls.304), em cumprimento 

ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

autora para manifestar-se sobre a cessação da eficácia da tutela cautelar 

concedida e suas consequências jurídicas, em 10 (dez) dias.

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.: 138641 Nr: 9444-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W DE MOURA SAÚDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLAM UTILITARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAMPIONE 

FRANCO - OAB:OAB/SP 254.029

 Processo nº 9444-75.2014.811.0037 (Código 138641)

Ação Cautelar Inominada

Requerente: W. de Moura Saúde - ME

Requerido: Oslam Utilitários LTDA.

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

 O artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

 Destarte, considerando a manifestação expressa da parte requerente 

(fls.64), quanto ao interesse de designação de sessão de conciliação, 

determino a remessa dos 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.

 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).

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

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.: 177502 Nr: 9327-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Jonathan Gomes 

de Souza, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - 

proposta em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e condeno a 

respectiva seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 

4,725,00 (quatro mil setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 31 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149182 Nr: 3937-02.2015.811.0037

 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: LADEMIR ANTONIO ZANCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HENRIQUE DA SILVA, APARECIDA 

BATISTA MARTINS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3937-02.2015.811.0037 (Código nº 149182)

Ação Ordinária de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Alugueis Requerente: Lademir Antônio Zancan

Requeridos: Fernando Henrique da Silva e Aparecida Batista Martins Sena

Vistos em correição permanente.

O requerido Fernando Henrique da Silva, regularmente citado por edital 

(137), não contestou a ação.

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Por fim, quanto ao requerimento de despejo (fls.144/145), observa-se que 

o agravo de instrumento foi julgado e desprovido, restando restaurada a 

vigência da liminar de despejo (fls.51).

 Expirado o prazo, inclusive da impugnação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 30 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61535 Nr: 1410-87.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAUL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JUNIOR DANTAS ARAÚJO, TAUFICK 

MIGUEL CHEDICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO RECHE - OAB:, 

FRANCIELLA TROMBETTA CADORE - OAB:MT 11.298, IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 58309 Nr: 5902-59.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO RIBEIRO DE MORAES, ANGELA 

PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5902-59.2008.811.0037 (Código nº 58309)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Espólio de Hélio Ribeiro de Moraes

 Angela Piergentile de Moraes

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o requerimento 

formulado pela parte executada (fls.116/117), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, 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.: 160150 Nr: 471-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:OAB/MT3.966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 471-63.2016.811.0037 (Código nº 160150)

Ação Monitória

Requerente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Requeridos: Luiz Márcio Romagnoli e Elzeo Romagnoli

Vistos em correição permanente.

Defiro o pedido de alteração do valor da causa, na forma postulada, bem 

como o desentranhamento das guias, mediante substituição por 

fotocópias.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.62).

Concluídas as diligências, 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.: 111835 Nr: 2276-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2276-90.2012.811.0037 (Código nº 111835)

Ação de Execução por Título Extrajudicial
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Exequente: Banco da Amazônia S/A

Executados: Rigatti Diesel Ltda e Outros

Vistos em correição permanente.

Intime-se o Sr. Oficial de Justiça responsável pela avaliação (fls.124/125) 

para: 1) adequar o laudo de avaliação ao disposto no artigo 872 do Código 

de Processo Civil; 2) prestar as informações solicitadas pela parte 

exequente (fls.130), em 15 (quinze) dias.

Aportando a informação, intimem-se as partes para manifestação, em 

idêntico prazo.

Concluídas as diligências, 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.: 111834 Nr: 2275-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

FRANCISCO RIBEIRO MONTI, THIAGO RIBEIRO MONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:MT 13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 Processo nº 2275-08.2012.811.0037 (Código nº 111834)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Primagro Comercial Agrícola Ltda. e Outros

Vistos em correição permanente.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, suscitou a 

nulidade da citação por edital ante a ausência de esgotamento das 

possibilidades de localização dos requeridos.

O argumento não procede.

Com efeito, a citação editalícia foi precedida de pesquisa de endereço 

(fls.101/106), bem como de indagação, à genitora dos executados 

Francisco Ribeiro Monti e Thiago Ribeiro Monti, acerca do paradeiro dos 

devedores, recusando-se a indicar o atual domicílio dos descendentes 

(fls.92).

Portanto, não há substrato fático para a declaração de nulidade da citação 

editalícia.

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.: 122208 Nr: 4736-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUFIA MAZUR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900, MAURILIO ROSSETTO JUNIOR - OAB:AOB/PR 

47507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 Processo nº 4736-16.2013.811.0037 (Código nº 122208)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Maurilio Rossetto

Executada: Sufia Mazur Rossetto

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre a arguição de 

impenhorabilidade (fls.130/136), em 15 (quinze) dias.

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.: 11211 Nr: 1-80.1990.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Domingos Zenatti, POLLYANA PEREIRA 

ZENATTI, PATRICIA PEREIRA ZENATTI, TATIANA AVANI ZENATTI, ANA 

CARLA ZENATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - 

OAB:MT 14.632, FLAVIO FORTES - OAB:MS 2266-A, VERA LUCIA 

MERCANTI GRAZZIANI - OAB:16.224/RS

 Processo nº 1-80.1990.811.0037 (Código 11211)

Ação de Execução

Exequente: Banco Sistema S/A

Executados: Tatiana Avani Zenatti e Outros

 Vistos etc.

 O requerimento da parte exequente, especificamente no que tange ao 

prosseguimento da execução em relação aos demais herdeiros, é 

incompreensível.

Como já ressaltado, inclusive pela instituição financeira credora, o herdeiro 

não responde por encargos superiores às forças da herança, 

incumbindo-lhe a prova do excesso, salvo se houver inventário que o 

escuse, demonstrando o valor dos bens herdados (CC, art.1.792).

De fato, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, 

feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da 

parte que na herança lhe coube (CC, art.1.997).

Portanto, não recebendo os demais herdeiros qualquer proporção da 

herança, é evidente a ausência de responsabilidade pelo pagamento da 

dívida executada.

Em verdade, o inventário do executado, promovido na forma de 

arrolamento sumário, indica que a herança era integrada por único bem 

imóvel, objeto da matrícula 6.539 do CRI de Primavera do Leste (MT), o qual 

foi adjudicado em favor da herdeira Tatiana Avani Zenatti e alienado, em 

20.04.2010, para a terceira Celeste Brock. Portanto, a execução deve 

prosseguir apenas em relação à herdeira Tatiana Avani Zenatti, em 

relação à totalidade do débito e não quota parte, até o limite da herança 

(valor do imóvel alienado).

Destarte, 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.: 140053 Nr: 10261-42.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W DE MOURA SAÚDE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSLAM UTILITÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAMPIONE 

FRANCO - OAB:OAB/SP 254.029

 Processo nº 10261-42.2014.811.0037 (Código 140053)
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Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: W. de Moura saúde - ME

Requerido: Oslam Utilitários LTDA.

Vistos em correição permanente.

O Novo Código de Processo Civil erigiu a autocomposição como método 

principal para resolução dos conflitos.

 O artigo 139, V, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.

 Destarte, considerando a manifestação expressa da parte requerente 

(fls.59), quanto ao interesse de designação de sessão de conciliação, 

determino a remessa dos 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.

 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).

 Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência (META 2 – CNJ).

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.: 125859 Nr: 8425-68.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVE ZOBOGANY DE SZONYI DE SILIMON, HEVERTON 

DA SILVEIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI SCHREIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargada 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.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de execução correlata.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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151821 Nr: 5207-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 DISPOSITIVO Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e 

delibero pelo regular prosseguimento da ação executiva.Condeno a parte 

embargante 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.Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de execução correlata.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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46831 Nr: 2254-08.2007.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DA SILVA, ROSANGELA VIEIRA LIMA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar o domínio do 

imóvel descrito no relatório e no memorial descritivo juntado com a petição 

inicial, o qual passa a ser parte integrante desta sentença, em favor dos 

autores Paulo Gomes da Silva e Rosângela Vieira Lima da Silva.JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado para registro 

na Circunscrição Imobiliária local, com cópia do mapa e memorial que 

instruem o feito, devendo a parte autora arcar com os emolumentos 

relativos aos atos cartorários.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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 206525 Nr: 2474-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA FABIANA DALLABRIDA HERRMANN, EJDP, 

SGDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMERA AGROALIMENTOS S.A, BRADESCO 

AUTO RE CIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUIDABAN FLORES MACHADO 

- OAB:RS 46.552, DARLAN MACHADO SANTOS - OAB:RS 55.682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA LIMA DA COSTA 

- OAB:53567/RS, GERALDO NOGUEIRA DA GAMA - OAB:5951/RS, 

LAURA DE ARAUJO COSTA - OAB:RS 23533, MARCOANTONIO 

FRANZEN - OAB:RS 40.432, NILSA PORTOLAN - OAB:RS 10112, 

ROSANE BEYER FERREIRA - OAB:RS 40897, SILVIA AURELIO 

BALDISSERA - OAB:RS 40407, SIMONE PADILHA - OAB:RS 37893

 Processo nº 2474-20.2018.811.0037 (Código 206525)

Carta Precatória:

 Juízo Deprecante: Vara Cível de Ijuí – RS

Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (fls.83), devolva-se ao Juízo 

Deprecante, grafando nossas homenagens.

Procedam-se às baixas e anotações pertinentes.

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.: 151481 Nr: 5037-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BATISTA MARTINS SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADEMIR ANTONIO ZANCAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 251 de 635



ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Processo nº 5037-89.2015.811.0037 (Código nº 151481)

Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita

Impugnante: Aparecida Batista Martins Sena

Impugnado: Laudemir Antônio Zancan

Vistos em correição permanente.

Como providência prévia ao julgamento da impugnação à assistência 

judiciária, determino a requisição de informações à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD.

Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, com permissão apenas ao Gabinete 

Judicial, de acesso ao seu conteúdo.

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

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.: 160234 Nr: 514-97.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICMSV, MARCIANA SIQUEIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SINTIA POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/ 10.101-E, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:6174-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, 

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, RUBIA EMANUELLA 

SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/, Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 17617

 Processo nº 514-97.2016.811.0037 (Código nº 160234)

Ação Sumária de Indenização por Acidente de Veículo

Requerentes: Iuri Cauã Miranda Strub Veiga e Outro

Requerido: Richard Gaertner

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos nº 5240-90.2011.811.0037 (fls.458) e 

aos autos 5552-95.2013.811.0037.

Certifique-se sobre a citação do litisconsorte ativo necessário Leandro 

Wender Strub Veiga (fls.455).

Certifique-se sobre a devolução das missivas para oitivas das 

testemunhas, devidamente cumpridas.

Ciente da renúncia (fls.507/520) para efeito de arbitramento de honorários 

no momento processual oportuno.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia dos 

causídicos constituídos (fls.507/520), suspendo o curso processual e 

determino a intimação da parte requerida para saneamento do vício, 

mediante constituição de novo profissional com capacidade postulatória, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos 

termos do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, autorizo o levantamento da verba alimentar (fls.522), mediante 

prévia declinação dos dados bancários e cadastro de pessoa física da 

genitora ou do causídico com poderes específicos para receber. 

Concluídas as diligências, conclusos para deliberação (fls.503).

 Expeça-se o necessário. 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.: 166841 Nr: 3607-68.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Odenir Fernandes dos Santos, na Ação Ordinária proposta em face de 

Mapfre Seguros e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização no valor de R$2 .531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) 

a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) 

a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 

1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da causa, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade 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, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.P.R.I.C. 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.: 63979 Nr: 3702-45.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA CRISTINA VON BORSTEL MARQUES DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado 

pela parte autora e condeno o demandado ao pagamento de indenização 

dos danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos 

de juros e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

episódio danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual 

(REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 11/05/2018).JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 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, além dos honorários periciais. Fixo a verba honorária em 

15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 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), 31 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126508 Nr: 9054-42.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINO JUSTINO SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIECILI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4.111

 Processo nº 9054-42.2013.811.0037 (Código 126508)

Ação de Indenização por Danos Morais

 Requerente: Salvino Justino Santos Lima

 Requerida: Viecili Comércio de Combustíveis Ltda.

Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão processual e julgo prejudicada a audiência 

(fls.66).

Expirado o prazo, intime-se a Defensoria Pública para regular 

manifestação, em 15 (quinze) dias.
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Em seguida, imediata conclusão.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. 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.: 28453 Nr: 843-32.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO VIVALDINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SEMENTES PETROVINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉGIS PITHAN 

PANUSSATT - OAB:MT/ 8992-B, FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/5.958, Roberta 

Mannarelli - OAB:8.097-B

 Processo nº 843-32.2004.811.0037 (Código nº 28453)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Clodoaldo Vivaldini da Silva, Trajano Camargo dos Santos e 

Rodolfo Wilson Martins

 Executado: Sementes Petrovina

Vistos em correição permanente.

Cessada a causa de suspeição (fls.552), passo a análise dos autos.

 Inobstante a parte executada apresentar impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.515/518), não depositou em juízo a verba que entende 

devida.

Portanto, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, na forma do artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Portanto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial e o cálculo 

deverá ser realizado da seguinte forma:

1) Danos materiais (R$ 65.195,20), com a incidência de correção 

monetária pelo INPC e juros legais, desde a data da citação 20 de 

dezembro de 2005;

2) honorários de sucumbência (15%) no valor de R$ 9.779,28 (nove mil, 

setecentos e setenta e nove reais, e vinte e oito centavos), acrescidos de 

correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios legais a 

contar da data do trânsito em julgado da sentença;

3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o total do débito executado;

4) Honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do débito executado, 

relativos à fase de cumprimento de sentença.

Aportando o cálculo judicial, intimem-se as partes, facultando-lhes 

impugnação fundamentada, sob pena de não conhecimento, em 15 

(quinze) dias.

Intime-se o credor Rodolfo Wilson Martins para manifestar-se 

especificamente quanto à petição inclusa, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

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.: 114763 Nr: 5274-31.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF, Vasily Rijkoff, ANNA 

MAKAROFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B, JOBER SEIDENFUS - OAB:13988-B/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa 

proposta por Banco Rebobank International Brasil S/A em face de Danil 

Rijkoff, Vasily Rijkoff e Anna Rijkoff e corrijo o valor da causa para o valor 

controvertido do débito (fls.89/92; 101/104).Intime-se a parte impugnada 

para proceder ao regular recolhimento das custas remanescentes, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos moldes do 

artigo 290 do Código de Processo Civil.Translade-se cópia desta decisão 

para os autos apensos nº 3309-86.2010.811.0037 (Código 

70995).Efetuadas as intimações pertinentes e inexistindo pleito recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.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.: 187634 Nr: 7438-69.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO AQUINO - OAB:14250-A 

OAB/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por 

Nelson dos Santos, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

- proposta em face de Itaú Seguros S/A e condeno a respectiva 

seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$7.087,50 (sete mil 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme Súmula 426 do 

STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 1.120.615-PR).JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Em face da sucumbência recíproca, condeno 

ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, sobretudo em face da baixa complexidade da 

causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido 

o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade 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, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.P.R.I.C. 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.: 14135 Nr: 2313-40.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Processo nº 2313-40.2000.811.0037 (Código 14135)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Agropecuária Oeste LTDA.

 Executado: Antenor Santos Alves Junior

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira (fls.307).

Intime-se o executado, pessoalmente e por intermédio do causídico 

constituído, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos 

à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade 

e, se for o caso, certidão negativa de ônus, em 15 (quinze) dias, ciente de 

que o descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 
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próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Em seguida, cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento parcial 

da ordem de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio de valores anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71912 Nr: 4227-90.2010.811.0037

 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): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT

 Em diligência no sistema sisconDJ foi verificado que o alvará eletrônico de 

nº 427908-5/2018 já foi devidamente pago ao procurador Demércio Luiz 

Gueno. Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o 

procurador Demércio Luiz Gueno para manifestar sobre a petição de fls. 

443, tomando as providências pertinentes ou requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17877 Nr: 46-27.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Alberto Rizzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO LUIS DE ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

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 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.

Ainda, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 507-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA LEITE NOGUEIRA - 

OAB:14588-MT, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 125 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5331 Nr: 217-23.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDOMAR BUDKE & CIA. LTDA-ME, ISMAEL 

DARCI DAMO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120886 Nr: 3379-98.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA 9 DE JULHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI, ZULMIR 

AZZOLINI, HOSPITAL 9 DE JULHO S/A, LUIS CARLOS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA MEDEIROS C.COSTA - 

OAB:SP 172.187, PÂMMELA ALEXANDRA T. KURASHIMA - OAB:SP 

302.924
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437, FERNANDA CRISTINA G. DE J. STORTI - OAB:OAB/SP 

315.567, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900, MARIA 

APARECIDA BELO DA SILVA - OAB:OAB/SP 187.860

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Requerente 

para manifestar sobre a correspondência devolvida de p.210/V, com 

anotação “Falecido”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147441 Nr: 3226-94.2015.811.0037

 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: ANTONIA TELLES LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17369 Nr: 2300-07.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, CYNTIA PACHECO DA 

CUNHA - OAB:174982, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, 

SILVIA MELONI DE OLIVEIRA - OAB:139.433, VAGNER POLO - 

OAB:97277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento 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 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.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71898 Nr: 4213-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (CASA DE 

CARNE AMORIN), CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES 

DE OLIVEIRA, SUELY DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

apresentar resumo da inicial, no prazo de 05(cinco) dias. O resumo 

deverá ser encaminhado no endereço eletrônico: pri.3civel@tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18048 Nr: 150-19.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

LUIZ CARLOS SEBRENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 Vistos.

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 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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166650 Nr: 3514-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSSETO, CATIA HORNER DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KENEYUKI - OAB:198.905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema 

BACENJUD.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

citação e expeça-se o mandado.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

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

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134711 Nr: 6540-82.2014.811.0037

 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: LEOCI FAVARIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, FLÁVIA CAMARGO 

KONAGESKI - OAB:MT 17.904, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI 

VIEIRA - OAB:MT 13.049, VANESSA CORREIA FAVARIN - OAB:OAB/MT 

17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123107 Nr: 5642-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIETE CARDOSO CECATTO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fls. 69/69-v, cite-se o executado, via edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos 

dos artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do executado no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

INES NADALETI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000924-70.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 4 de setembro de 

2018. Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003359-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO WILSON MARTINS (ADVOGADO(A))

ELTON LARRI RIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de 

Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, que de posse 

do Mandado de Avaliação, dirigi-me ao endereço indicado onde esta 

localizado os lotes 01, da quaddra 18 no lotemanto Jardim parque das 

aguas, Matricula n. 25.791, onde sendo uma area das mais valorizadas de 

primavera e após diligencias a fim de pesquisas e também verificar a 

localização com o Funcionario tain e pesquisa no meios comerciais, onde 

sendo informado pela corretora Claudia de que este lote 01 varias na faixa 

de até 500.000,00 e o lote 07, qd. 45, Jardim Parque, matricula n. 25.792 

das Aguas esta na faixa de até 1.200,000,00, dependendo da forma de 

pagamento. Sendo assim, com base em pesquisa em imobiliaria, intrernet, 

pela crise financeira que afeta a todos e outros, avalio por estimativa nos 

segiunte valores: Lote 01, quadra 18 no Jardim Parque das Aguas, avalio 

em 250.000.00 (Duzentos e cinquenta mil Mil reais). Lote 07, quadra 45 no 

jardim Parque das Aguas, Avalio em 600.000,00 (quatrocentos e cinquenta 

mil reais). /MT, 23 de julho de 2018. DUAYR JESUS METELLO TAQUES 

Oficial de Justiça Obs; para avalição do mesmo foram necesarias 05 

diligencias coplementares no valor de 35,00 (triinta e cinco rais) cada que 

perfaz o total de 175,00 (cento e setenta e cinco reais) a ser pago pela 

parte intersada, em favor deste oficial. SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35001100

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000781-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO (IMPETRANTE)

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (IMPETRADO)

RONAS ATAIDE PASSOS (AUTORIDADE COATORA)

Ronas Ataides Passos (IMPETRADO)

 

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 : 

1000781-52.2016.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDREIA NOVAIS DOS 

SANTOS BARRETO IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - 

IMPREV, RONAS ATAIDES PASSOS AUTORIDADE COATORA: RONAS 

ATAIDE PASSOS Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem em 

05 (cinco) dias. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação. Após, 

conclusos. 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: 1000124-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA FERREIRA SILVA (AUTOR(A))

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000124-76.2017.8.11.0037 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, 4 de setembro de 

2018. Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8012095-70.2016.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADREANO MAI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO BUENO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 : 

8012095-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ADREANO MAI 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, aguarde-se o 

julgamento do Agravo de Instrumento. 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: 1006036-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANANILDA GULARTE DE FREITAS (REQUERENTE)

MARCOS SILVA NASCIMENTO (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: 1006036-20.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANANILDA GULARTE DE FREITAS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada por ANANILDA GULARTE DE FREITAS em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de processo 

degenerativo na coluna lombossacra causadora de lombocitalgia 

recorrente e dicopatia degenerativa acompanhada de pinçamento 

radicular, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

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

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

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

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas, uma vez que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial, atestando a 

incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. 

Oportuno consignar que é desnecessária a designação de audiência 

conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez 

que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e 

nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação 

Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de 

procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão 

de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki 

(Ortopedista), com endereço na Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 

1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 

981001090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6205752402, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

AMELIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

TALITA FERREIRA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001059-82.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 14/09/2018, 

às 8h00 . INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001567-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEODOZIA JABLONSKI HAMERSKI (REQUERENTE)

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

EMA VIRISSIMA JABLONSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001567-62.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 14/09/2018, 

às 08h15min . INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

JOAO AMARO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1001338-68.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 14/09/2018, 

às 08h30min, INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES (ADVOGADO(A))

ELISDETE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000487-29.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 14/09/2018, 

às 08h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001949-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARCELO TAVARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001949-55.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 14/09/2018, 

às 09h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158855 Nr: 8516-90.2015.811.0037

 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: IVANIR DOMINGOS SITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 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.: 126416 Nr: 8974-78.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR MARIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, 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.: 111990 Nr: 2444-92.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23515 Nr: 499-85.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES GLÓRIA LTDA, CLAUDEMIR 

FRANZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada da 

sentença de extinção prolatada nos autos, a qual transcrevo em parte: 

"Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas processuais pelo executado CLAUDEMIR FRANZONI. Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil. Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas. Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de abril de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito"

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALLESTON LEANDRO SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO Certifico que a sentença proferida 

nos autos transitou em julgado. Primavera do Leste-MT, 4 de setembro de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005386-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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GLAUCIA SILVA LEITE (REQUERENTE)

FABIO ADAIR GRANCE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FABRAO MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005386-70.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GLAUCIA SILVA LEITE 

REQUERIDO: JOSE ROBERTO FABRAO MARQUES Vistos em Correição, 

Considerando o endereço atualizado do executado (id. n°15153568), 

expeça-se novo mandado de citação. Defiro a condução do Oficial de 

Justiça pelo exequente (fornecimento de meios de transporte e 

acompanhamento da diligência). Primavera do Leste/MT, 04 de setembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANTONIO BAZANELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000045-97.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: ROGERIO ANTONIO 

BAZANELLA Vistos, em correição. Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que, citada, a parte executada não pagou nem indicou 

bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011379-14.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRO-SOJA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011379-14.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: PRO-SOJA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA - ME EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, EM CORREIÇÃO. Defiro a 

liberação dos valores já depositados voluntariamente pela parte devedora. 

Já em relação ao saldo remanescente, DEFIRO penhora eletrônica no 

Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em 

consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um sucesso 

absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do valor para a 

conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. INTIME-SE o devedor 

dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício para 

vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VALOR PAGO 

VOLUNTARIAMENTE, conforme comprovante de Id 13124964 e dados 

informados no requerimento de Id 13131201. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012005-96.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINEIA DA SILVA LOOSE (EXEQUENTE)

ENIO ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUZA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012005-96.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: EVALDINEIA DA SILVA LOOSE 

EXECUTADO: MARCIA DE SOUZA NEVES Vistos, em correição. Trata-se 

de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012068-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012068-24.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS Vistos, em 

correição. De início, compulsando detidamente os autos, verifico que o 

exequente fez o cálculo equivocadamente ao colocar o valor devido a 

partir de 25/03/2012 e inserindo multas diversas. Segundo ficou estipulado 

na sentença, a correção deve ser a partir da citação que ocorreu em 

22/04/2016 e deve incidir a multa de 10% pelo não pagamento voluntário 

da sentença. Diante disso, procedi de ofício a retificação do cálculo, 

utilizando para tanto ferramenta disponibilizada no site do TJDFT, conforme 

planilha que segue anexa. Dando seguimento, ultrapassada tal questão 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011220-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES ZANCAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERSIO THOMAZ FERREIRA ROSA (ADVOGADO(A))
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BELARINA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista o recebimento do processo 

pela Secretaria da 5ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, 

impulsiono-o para intimar as partes acerca do retorno à 1ª Instância, bem 

como para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Primavera do Leste/MT, 4 de setembro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Rua Benjamin Cerutti, nº 252, Bairro: Castelândia, Cidade: Primavera do 

Leste-MT - CEP: 78.850-000 - Telefone: (66) 3500-1100.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

DARCI APPELT FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BAREA CEZAR & CEZAR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, em correição. Não foi possível realizar a tentativa de penhora, via 

sistema Bacenjud, uma vez que o CNPJ não corresponde à denominação 

social da executada, conforme print da tela que segue anexo. Assim, 

manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010754-77.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN STEFANI HUZYK (REQUERENTE)

ADEMILSON NAVARRETE LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (ADVOGADO(A))

KUKA MALUKA ESPAÇO INFANTIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, em correição. Diante da notícia do pagamento do débito (Id. 

13177690 e Id. 13177706), INTIME-SE a exequente, para, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar o que entender de direito. Consigne-se que a 

inércia acarretará na presunção de concordância com a quitação do 

crédito. Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, 

tornando-me os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, às 

providências necessárias. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010731-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI APARECIDA JAMES ME - ME (EXECUTADO)

LUIZ FERRAZZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010731-97.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WACHHOLZ & WACHHOLZ 

LTDA - EPP EXECUTADO: CRISTIANI APARECIDA JAMES ME - ME, LUIZ 

FERRAZZA JUNIOR Vistos, em correição. Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que, citada, a parte executada não pagou nem indicou 

bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012317-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

PRIMICIA CENTER MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO PINTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012317-72.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMICIA CENTER MODAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: PAULO ROGERIO PINTO DE OLIVEIRA Vistos, 

em correição. De início, compulsando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora incluiu cálculo de forma equivocada (Id. 12009995). Diante 

disso, procedi de ofício a retificação do cálculo, utilizando para tanto 

ferramenta disponibilizada no site do TJDFT, conforme planilha que segue 

anexa. Dando seguimento, ultrapassada tal questão DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010700-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C G DE SENA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010700-43.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: C G DE SENA & CIA LTDA - ME Vistos em correição. 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Procedi a tentativa de penhora on line via 

BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou 

frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas bancárias da 

parte devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na 

oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e 

RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005806-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))
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MANOEL & MARTIGNAGO LTDA - ME (REQUERENTE)

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005806-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MANOEL & MARTIGNAGO 

LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos em Correição. Trata-se da ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Manoel & Martignago LTDA – ME em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 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 08h40min 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 promovente é locatário do imóvel situado no 

endereço Avenida Cuiabá, n°778, Centro, Primavera do Leste/MT, sob a 

unidade consumidora n°6/171472-4, desde a data de 10/10/2017. Aponta 

que até o momento a unidade consumidora está em nome do antigo 

locatário Srº Everton Martins Victor. Relata que no dia 08/05/2018, seu 

funcionário deparou com os prepostos da requerida substituindo o relógio 

medidor da unidade consumidora supracitada. Posteriormente, a 

demandante recebeu a fatura equivalente a recuperação de consumo no 

valor de R$15.305,00(dezessete mil, trezentos e cinco reais), contendo 

descrição da quantidade de 17.305,000(KWH) a ser recuperado. A 

demandante assevera que não solicitou a perícia técnica, bem não 

solicitou a substituição do medidor da unidade consumidora, pois o valor 

da recuperação de consumo foi estipulado unilateralmente sem o devido 

contraditório e ampla defesa. Por fim, o autor pretende, através da 

antecipação de tutela de urgência, que a requerida suspenda a cobrança 

supracitada, abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

assim como abstenha de incluir o nome do antigo proprietário nos órgãos 

de restrição ao crédito, sob pena de multa a ser arbitrado por este juízo. É 

o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Contrato de Locação(id. n°14780530), Fatura de 

Recuperação de Consumo(id. n°14780598), Termo de Ocorrência e 

Inspeção (id. n°14780607), Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de 

Consumo (id. n°14780612), valor da ultima fatura (id. n°14780617) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que o consumo dos meses a serem recuperados tiveram início 

em maio de 2016 até o mês de abril de 2018, totalizando assim a 

quantidade de 17.305(kwh) a serem recuperados. Verifico também que a 

unidade consumidora está em nome de terceiro estranho nos autos. Por 

outro lado, a demandante comprovou o vinculo contratual em relação a 

unidade consumidora comentada, pois é locatária do imóvel desde 

10/10/2017, conforme contrato de locação. A fatura emitida pela requerida 

da suposta recuperação de consumo equivale ao valor de 

R$15.664,29(...), com vencimento em 30/07/2018. Cabe ressaltar que não 

houve o adimplemento da fatura supracitada, podendo, a qualquer 

momento, haver a interrupção do fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora. Na ocasião, a media dos últimos 06(seis) meses de 

consumo de energia elétrica da unidade consumidora supracitada, 

equivale ao valor de R$2.132,50(dois mil, cento e trinta e dois reais e 

cinquenta centavos). Considerando que a discussão não trata de débito 

relativo ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de 

fatura de recuperação de consumo, apurado unilateralmente pela 

concessionária, e que o objeto da demanda é justamente a 

desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima, por ora, a 

cobrança do valor exorbitante, em comparação com as faturas no 

decorrer dos meses anteriores adimplidos. Vale ressaltar que o seguinte 

procedimento de recuperação de consumo esta regularizado no artigo 129 

e artigo 130, da Resolução Normativa n°414, de 09 de setembro de 2010, 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Todavia, não foi dado prazo para o 

autor solicitar perícia técnica a seu critério, o que torna neste momento 

ilegítima a cobrança em face da recuperação de consumo no valor de 

R$15.664,29. Ademais, nas circunstâncias, a inscrição do nome da autora 

nos cadastros de restrição ao crédito bem como a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em decorrência do inadimplemento da 

fatura supracitada, caracteriza forma de coerção, com vistas ao 

pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido processo legal. O E. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também se manifestou em casos 

semelhantes, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROIBIÇÃO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. 

PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. A teor 

do artigo 300 do CPC em vigor, 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. Conforme o 

decidido, os "documentos acostados pela parte autora à inicial são 

suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos expostos, uma 

vez que comprovada que a quantia cobrada no mês de abril é o dobro do 

valor da fatura anterior (fls. 31/32)". Ou seja, ao menos em juízo de 

cognição sumária, há probabilidade do direito à inexistência do débito 

cobrado no valor de R$ 1.226,60, com vencimento em 20/04/2016, 

correspondente ao consumo de 1.628 kw/mês de energia elétrica, bem 

como verifica-se a presença do perigo de dano resultante da suspensão 

do fornecimento de um serviço essencial e da inscrição do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos de crédito. As alegações da 

concessionária/agravante de que pode ter ocorrido a "mudança no hábito 

de uso de energia elétrica do agravado, ou problema interno na instalação 

do cliente que ocasionou o aumento", são questões que devem ser melhor 

esclarecidas durante a instrução do feito, devendo ser mantido o 

fornecimento de energia e a proibição de negativação do nome da parte 

autora, enquanto é discutido em juízo o aludido débito. Precedentes do 

TJ/RS. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 

0341719-20.2016.8.21.7000; Gravataí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 15/12/2016; DJERS 10/02/2017). (g.n). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM 

DISCUSSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. 1. A jurisprudência assente desta corte e das cortes 

superiores vem se manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar 

abusivo o corte de energia elétrica em razão de débitos pretéritos, 

considerando que para a sua satisfação há meios próprios para a parte 

credora promover a cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. 

Tratando-se de demanda em que a parte autora controverta débito sub 

judice, havendo comunicação de inscrição em cadastros restritivos de 

crédito, é possível o deferimento da tutela provisória para a exclusão do 

nome do autor dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento em 

definitivo da ação, quando presentes os requisitos autorizadores. 3. 

Hipótese dos autos em que em nenhum momento o juízo de 1.º grau 

externa as razões de convencimento que lhe levaram a inverter o ônus da 

prova à concessionária, com base no artigo 6.º, VIII, CDC, razão porque 

imperiosa a reforma da decisão, quanto ao ponto, por ausência de 

fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, §1º, 11, caput, e 489, § 

1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076073196, Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado 

em 28/03/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RGE. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DÉBITO ANTIGO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. A inversão do ônus da prova se opera em 

virtude da lei, independente do pedido da parte e da manifestação do 

magistrado, incumbindo, portanto, o ônus da prova à RGE, que afirmou a 

existência dos débitos. 2. É ilegal a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos 

pretéritos, por se tratar de coação ilegal. 3. Estando o débito em discussão 

judicial, esta colenda Câmara e este Tribunal de Justiça têm entendido que 

não é dado ao suposto credor o direito de incluir o nome do devedor no 
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cadastro de inadimplentes. 4. Hipótese em que restou comprovado nos 

autos a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Presentes os 

requisitos caracterizadores da tutela de urgência, a teor do que disciplina 

o art. 300 do CPC, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a tutela 

de urgência. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076883768, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 20/03/2018). Assim, o deferimento da 

tutela é medida que se impõe. 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 antecipação de tutela de urgência nos seguintes 

termos: a) Determino que a requerida abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 6/171472-4, em 

decorrência da fatura em aberto no valor de R$15.664,29(...), sob pena de 

multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de R$ 

15.000,00(quinze mil reais). b) Determino que a requerida abstenha de 

efetuar o cadastro da requerente nos órgãos de restrição ao crédito, sob 

pena de multa única que fixo em R$8.000,00(...). c) Caso já tenha efetuado 

a inclusão no nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em 

decorrência da fatura supracitada, determino que a requerida no prazo de 

24(vinte e quatro) horas, proceda a exclusão da negativação, sob pena 

de multa inicial diária que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o limite de 

R$8.000,00(oito mil reais). d) Determino que a requerida suspenda a fatura 

vinculada a recuperação de consumo no valor de R$15.664,29(...) até 

decisão final desta ação. Serve a presente decisão de carta/mandado de 

citação e intimação, no sentido de citar/intimar no endereço da reclamada 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, na cidade de 

Primavera do Leste/MT. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado 

(a) para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Primavera do Leste-MT, 04 de setembro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010864-42.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

WENER MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010864-42.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: WENER MACEDO DA SILVA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS, em correição. DEFIRO 

penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC/2015. Em um primeiro momento a penhora restou infrutífera 

ante a ausência de saldo. No entanto, realizei nova consulta em outro 

CNPJ da requerida e, então constatei que a ordem de penhora foi um 

sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do 

valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça. INTIME-SE 

o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, oferecer 

impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício para 

vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ROCHELI NEUENFELD (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DE PIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001168-33.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: SOLANGE ROCHELI 

NEUENFELD EXECUTADO: MARIA DE LOURDES DE PIERI Vistos, em 

correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a 

parte executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do 

detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no 

entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte executada, o 

valor de R$ 0,86 (oitenta e seis centavos) em uma conta e R$0,47 

(quarenta e sete centavos) em outra conta. Em razão da quantia 

bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem prejuízo, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Dê-se ciência das 

informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a 

exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010938-33.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES (ADVOGADO(A))

SANSAO DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010938-33.2014.8.11.0037. REQUERENTE: SANSAO DE SOUZA MAIA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, EM CORREIÇÃO. DEFIRO 

penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, 

inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, 

querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão 

como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos 

Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-54.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI ERTEL (EXEQUENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

MARCELO HENRIQUE SORANSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (EXECUTADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010320-54.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCELO HENRIQUE 

SORANSO, STEFANI ERTEL EXECUTADO: MVI AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, GOL LINHAS AÉREAS S.A. VISTOS, EM 

CORREIÇÃO. Tendo em vista o não pagamento do saldo remanescente, 

DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 

835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de 

penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de 

transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de 

Justiça. INTIMEM-SE os devedores dando-lhes conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecerem impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 
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Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de setembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004317-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA SILVA DAVILA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004317-03.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDUARDA SILVA DAVILA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, em correição. Evidenciado o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela provisória de urgência, o(s) réu(s) também 

não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida 

neste processo com custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte 

autora. Além disso, trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja 

instituição é responsável em zelar pelo cumprimento da ordem jurídica e 

pela defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, presumindo-se, 

pois, que o valor requerido atende aos princípios norteadores das 

contratações realizadas às expensas do Poder Público. Diante do 

exposto, na esteira da decisão que antecipou a tutela de mérito, da inércia 

do réu, bem como diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pela 

Defensoria Pública, defiro o sequestro do numerário em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta 

reais), para custeio do tratamento requerido pela parte autora. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor dos 

fornecedores, conforme indicado pela parte autora: · R$ 9.600,00 (nove 

mil e seiscentos reais) em favor da empresa Centro Cuiabano de 

Excelência em Oftalmologia LTDA, CNPJ: 09.644.578/0001-55, na conta 

Banco do Brasil, Agência 4042-8, conta corrente nº 43867-7; · R$ 

3.050,00 (três mil e cinquenta reais) em favor da empresa Premium 

Comercio de Produtos Hospitalares LTDA, CNPJ: 15.662.527/0001-59, na 

conta do banco do Brasil, Agência: 4042-8, Conta Corrente: 44290-9; 

Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no agendamento 

da data, bem como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de 

até 10 (dez) dias, após a realização do procedimento. Solicite-se da 

Secretaria Municipal de Saúde as providências quanto ao transporte, se 

do interesse do(a) paciente. Com a juntada da nota fiscal relativa à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de 

contas, em não havendo tutela incidental, concluso o processo para 

sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-02.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILENE PEREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011621-02.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NILENE PEREIRA BARBOSA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, em correição. Trata-se de 

novo pedido de bloqueio, para adimplemento de obrigação de trato 

sucessivo, sendo que em relação ao último bloqueio determinado pela 

decisão de ID 13194500 que garantiu três meses de medicação, já foi 

juntada nota fiscal (Id 13867840). A tutela provisória de urgência deferida 

neste processo (Id 3345374) determinou que os requeridos dispensassem 

à NILENE PEREIRA BARBOSA o medicamento Coenzima Q10 500mg, de 

uso contínuo, pelo período que se fizer necessário. Observo que a 

Fazenda Pública Estadual já foi exaustiva e reiteradamente intimada a 

cumprir a tutela antecipada inclusive por meio de sequestro de valores 

anteriores ao petitório sob análise. Por isso, excepcionalmente, em 

consonância com as razões acima, deixo de intimar o executado sobre 

este último pedido de bloqueio (Id 14852533). Assim, DEFIRO o sequestro 

do numerário em face do requerido Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 

824,40 (oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), para 

compra do medicamento COENZIMA Q10 500mg, sendo tal valor suficiente 

para custear o tratamento pelo período de 6 (seis) meses, diretamente no 

setor privado, conforme requerido pela parte autora. Após efetivação da 

ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo comprovante. 

Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia para a conta 

judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a vinculação do valor 

pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do fornecedor com orçamento 

de menor valor, cujos dados constam na petição inicial. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a providenciar a retirada do(s) medicamento(s) 

diretamente com o fornecedor, bem como a trazer a(s) nota(s) fiscal(is), 

no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. Com a juntada da nota fiscal 

relativa à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, concluso o processo para sentença. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011262-86.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011262-86.2015.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA BENEDITA MOREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, em correição. 

Evidenciado o não cumprimento da sentença apesar de devidamente 

intimados a fazê-lo e que os réus também não indicaram outro fornecedor 

que satisfaça a obrigação requerida neste processo com custo inferior ao 

menor orçamento trazido pela parte autora. Além disso, trata-se de pedido 

oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também tem incumbência 

constitucional expressa para a defesa dos direitos individuais e coletivos 

(CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor requerido atende aos 

princípios norteadores das contratações realizadas às expensas do Poder 

Público. Diante do exposto, defiro o sequestro do numerário requerido (Id 

14683883), em face do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 1.242,84 

(hum mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), 

para custeio do medicamento GALVUS 50mg em favor da requerente, pelo 

período de 06 (seis) meses, conforme requerido pelo(a) autor(a). Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do(s) 

fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar na 

retirada do medicamento, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a aquisição. Com a juntada 

da nota fiscal relativa à aquisição do medicamento, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se 

com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011638-72.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE NANTES DA TRINDADE (EXECUTADO)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, em correição. Compulsando detidamente os autos, verifico que o 

advogado da parte executada, Dr. Ronaldo De Castro Farias Santos, não 

possui poderes para receber citação e intimação, conforme se depreende 

da procuração outorgada no Id. 9033639, e que ainda sequer apresentou 

contestação. Aliás, segundo recentíssima jurisprudência do STJ, não 

perfaz o comparecimento espontâneo do réu quando o peticionamento nos 

autos se der por advogado destituído de poderes especiais para receber 

a citação e sem a apresentação de defesa, como é o caso dos autos. 

Vejamos, in verbis: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMUNICAÇÃO 

NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE 

PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. 

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o 

peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais 

para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a 

suprir tal necessidade. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 

1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; 

AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 

27/8/2012; AgRg no REsp 1.256.389/SP, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005; AgRg no 

REsp 1.468.906/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 1º/9/2014; AgInt no AREsp 47.435/GO, Rel. Ministro Lázaro 

Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, 

DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp 993.298/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, 

Quarta Turma, DJe 25/4/2018. 2. É que, na forma da orientação pacificada, 

se configura o comparecimento espontâneo do réu com: "a) a juntada de 

procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos 

autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de 

pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao 

advogado para receber a citação". Mas, não perfaz tal comparecimento 

espontâneo: "a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de 

poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de 

defesa; b) o peticionamento para informar a adesão a programa de 

parcelamento do débito tributário; e c) a carga dos autos por advogado 

sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do 

referido ato" (REsp 1.165.828/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 

Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. No caso, em ação 

de busca e apreensão, após deferida medida liminar, o advogado 

constituído pela parte requerida comunicou a interposição de agravo de 

instrumento. O aresto ora embargado considerou que, mesmo ausentes 

poderes no instrumento procuratório para receber citação, teria havido o 

comparecimento espontâneo da parte aos autos, posicionamento que 

conflita com a jurisprudência firmada na matéria por esta Corte de Justiça. 

4. Embargos de divergência acolhidos. (STJ - EREsp: 1709915 CE 

2017/0292182-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 

01/08/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/08/2018). 

Sendo assim, torno sem efeito a intimação endereçada ao dito causídico, 

constante na aba de expedientes (intimação n.º 920465), e determino seja 

a parte executada intimada, via correio, para efetuar o pagamento da 

condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução e multa 

de 10% do artigo 523, § 1° do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 04 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001903-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

LUANA KLIMIUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FONTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001903-66.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: AGRO CENTRAL COMERCIO E 

REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME EXECUTADO: EVANDRO 

FONTANA Vistos, em correição. Trata-se de execução de título 

extrajudicial em que, citada, a parte executada não pagou nem indicou 

bens. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004230-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004230-81.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: WENDELL OLIVEIRA CASTRO 

EXECUTADO: DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA 

CAMARGO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME 

Vistos, em correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica 

do detalhamento de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, 

no entanto apenas foi encontrado disponível em conta da parte executada, 

os valores de R$ 4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos) e R$ 1,67 (um 

real e sessenta e sete centavos). Em razão das quantias bloqueadas 

serem irrisórias, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Desta feita, consubstanciado 

nos princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. 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, 03 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004817-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA CRISTINA MANSKE KRIESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004817-06.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ENIO ZANATTA EXECUTADO: 

MONICA CRISTINA MANSKE KRIESE Vistos, em correição. Trata-se de 

execução de título extrajudicial em que, citada, a parte executada não 

pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento de ordem 

judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas foi 

encontrado disponível em conta da parte executada, os valores de R$ 

0,95 (noventa e cinco centavos). Em razão das quantias bloqueadas 

serem irrisórias, frente ao total da dívida executada, promovi o 

desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 do CPC/2015, conforme 

solicitação de desbloqueio que segue anexo. Desta feita, consubstanciado 

nos princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora. 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, 03 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010584-71.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. RAMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010584-71.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: F. O. RAMOS - ME Vistos em correição. DEFIRO penhora 

eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Procedi a tentativa de penhora on line via BACEN-JUD, nos 

termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que restou frustrado, pois não foi 

encontrado qualquer valor em contas bancárias da parte devedora, 

conforme ordem e resposta negativa em anexo. Na oportunidade, 

consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade processuais, 

procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, conforme extratos que 

seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente 

indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 03 de setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010881-78.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da Lei 

9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 

Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55da Lei nº 9.099/95). Sem prejuízo, 

considerando que a parte executada, apesar de devidamente intimada 

(Ids. 9742920 e 9889118), deixou de oferecer impugnação à penhora on 

line efetivada no Id. 3572307, no valor de R$ 377,77 (trezentos e setenta e 

sete reais e setenta e sete centavos), determino a expedição de alvará do 

valor penhorado em favor da parte credora, intimando-a a informar seus 

dados bancários para transferência do valor bloqueado. No mais, resta 

prejudicado o prosseguimento da execução, sobretudo no que tange ao 

pedido constante no Id. 12279990, referente ao saldo devedor. Transitada 

em julgado, arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 29 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010905-09.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO RIBEIRO VILELA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS, em correição. Dispensado o relatório de acordo com o art. 38 da 

Lei 9.099/95. Passo à fundamentação. De acordo com o disposto no artigo 

784, III, do NCPC, considera-se como título executivo, o documento 

particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. In casu, o 

instrumento particular de confissão de dívida que embasa a petição inicial 

da ação de execução não possui a assinatura de duas testemunhas. 

Destarte, não restando preenchidos os requisitos legais, não pode ser 

reputado como válido e exigível o título que aparelha a ação executiva. 
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Acerca do assunto, vejamos a jurisprudência pátria, in verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRANSITO. 

ABALROAMENTO LATERAL ENTRE VEÍCULOS QUE TRANSITAVAM NO 

MESMO SENTIDO. CULPA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM ADOÇÃO DE 

CAUTELA POR PARTE DO AUTOR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 

DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS. Impõe-se a integral 

manutenção da sentença, pois a prova dos autos aponta para a culpa do 

autor para o acidente. É inexigível o Instrumento Particular de Confissão de 

Dívida, que não se encontra subscrito por duas testemunhas, nos termos 

do que dispõem os arts. 783 e 784, III, do Novo CPC. Notas Promissórias 

que carecem de exigibilidade, pois vinculadas ao Instrumento Particular de 

Confissão de Dívida declarado inexigível. APELOS DESPROVIDOS. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071478333, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

14/02/2017). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CREDOR HABILITADO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. AJG DEFERIDA. 

NECESSIDADE EVIDENCIADA. I. O instrumento de confissão de dívida sem 

assinaturas de testemunhas não constitui título executivo, sendo hábil a 

embasar ação monitória. Preliminar de carência da ação rejeitada. II. O 

credor solidário é legitimo para exigir do devedor a totalidade da 

prestação. Inteligência do artigo 267 do Código Civil. Preliminar de 

ilegitimidade ativa rejeitada. III. O foro competente para julgamento de ação 

fundada em direito pessoal é o do domicílio do réu. Exegese do artigo 94 

do Código de Processo Civil. IV. Presente prova ou indício no sentido da 

necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte 

eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da 

assistência judiciária gratuita. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065983850, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/11/2015). Seja como for, 

evidente que o título que instrui a inicial não se reveste da exequibilidade 

necessária para fundamentar a presente execução de título extrajudicial. 

Diante do exposto, reconheço de ofício a falta de interesse de agir em 

relação a ação executiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, 

do mesmo codex. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se este feito, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 04 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012248-40.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (ADVOGADO(A))

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CASIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012248-40.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: ALESSANDRA CASIANO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Em petição acostada no Id. 14604444, a parte 

exequente informou que a executada adimpliu a dívida cobrada, pugnando 

pelo arquivamento do feito. É o breve relatório. Decido. Preceitua o art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, que deve ser extinta a 

execução quando o devedor satisfaz a obrigação. Conforme se extrai dos 

autos, o executado quitou integralmente o débito, tendo a exequente 

expressamente confirmado o pagamento do valor. Assim, ante a 

satisfação do crédito exequendo, JULGO EXTINTA a presente execução 

com fulcro no artigo 924, II do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de 

setembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011832-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

BRUNA SANFELICE GAVIOLI (ADVOGADO(A))

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011832-38.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: LUNA MODAS LTDA - EPP 

EXECUTADO: MARILZA PEREIRA MACEDO Vistos, em correição. 

Dispensado o relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

em trâmite entre as partes acima identificadas. Da detida análise dos 

autos, constato que a penhora on line realizada via Sistema BacenJud (Id. 

9146230), no valor de R$ 147,85 (cento e quarenta e sete reais e oitenta e 

cinco centavos), se deu em conformidade com os valores apresentados 

pela própria exequente, na petição de Id. 3621302, de modo que o pedido 

acostado no Id. 12443553 perdeu seu objeto, encontrando-se a execução 

integralmente satisfeita. Outrossim, dando seguimento ao processo, 

verifico que a executada apesar de devidamente intimada (Id. 12372025), 

deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar à penhora, razão pela 

qual dou por satisfeita a obrigação da parte executada. Ante a satisfação 

do crédito exequendo, JULGO EXTINTA a presente execução com fulcro 

no artigo 924, II do CPC. Com efeito, expeça-se alvará do valor bloqueado 

no Id. 9146230, transferindo-o para conta corrente a ser oportunamente 

informada pela exequente. Sem custas e honorários advocatícios, na 

forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 04 de setembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002523-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002523-78.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: SAO CARLOS COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - EPP EXECUTADO: FATIMA APARECIDA DE 

ANDRADE DA SILVA Vistos em Correição. Dispensado o relatório na 

forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em trâmite entre as 

partes acima identificadas. Em petição de Id. 14194706, as partes 

informaram que visando por fim a demanda, transacionaram, requerendo, 

assim, a homologação do acordo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, do CPC, 

fazendo-o por sentença. Indefiro o pedido de suspensão do processo, 

pois incompatível com os procedimentos estabelecidos pela Lei 9.099/95, 

notadamente o disposto no art. 2º do referido diploma legal. Assim, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 03 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital
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EDITAL Nº 03 /2018-DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson 

Candiotto– Juiz Diretor do Foro da Comarca de Sorriso, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 

11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 

08/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, do Edital nº 014/2012/GSCP, 

disponibilizado no DJE nº 8813, em 17/05/2012, e Edital n.º 02/2018-DF, de 

20/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no DJE n.º 10300, em 23/07/2018, 

concernente a abertura do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de Nível Superior em Direito para o Fórum da Comarca de 

Sorriso/MT, torna publica a relação dos candidatos que tiveram suas 

inscrições deferidas, devendo ser observado o seguinte:

* O Edital n° 03 /2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório 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)

1004873-93.2018.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório 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)

1005073-03.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 4 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório 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)

1004987-32.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural, ou ainda, efetuar o preparo da Carta Precatória a ser expedida. 

Sorriso/MT, 4 de setembro de 2018.

Ato Ordinatório 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)

1004985-62.2018.8.11.0040 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, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural e/ou efetuar o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1003283-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (ADVOGADO(A))

D. L. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. O. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

Autos n. 1003283-18.2017.8.11.0040. 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005827-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MESQUITA (REQUERENTE)

JANDIRA ARNORT KAEZALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO BORGES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005827-76.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANA CAROLINA MESQUITA REQUERIDO: MARCIANO 

BORGES Declinação competência Vistos etc. Cuida-se de ação de guarda 

promovida por ANA CAROLINA MESQUITA em desfavor de MARCIANO 

BORGES, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Entre um ato e 

outro, fora certificado que o infante passou a residir na Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT. Logo após, a requerente pugnou pela declinação da 

competência, tendo em vista a criança possivelmente estar residindo 

naquela Comarca, bem como a existência de demanda com a mesma 

causa de pedir e mesmas partes em tramite naquela Comarca. Vieram-me 

os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois 

bem. Como se sabe, a competência em causas afetas à infância e 

juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispositivo este que prescreve uma competência territorial especial, 

distinta, portanto, da regra geral do Código de Processo Civil. O inciso I do 

dispositivo supracitado dispõe que a competência será determinada pelo 

domicílio dos pais ou responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a 

regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais 

próximo do local onde se encontra o menor. Conforme já visto, in casu, o 

menor reside atualmente na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo, 

portanto, este o Juízo competente para processar e julgar a demanda em 

tela. Diante do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa dos autos à Comarca de Lucas do Rio Verde 

/MT. PROCEDAM-SE as baixas e anotações necessárias, 

providenciando-se a IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004092-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

EMANOELA DE JESUS COSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO MENDES FILHO (REQUERIDO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004092-08.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANA ALICE COSTA DA CONCEICAO, EMANOELA DE JESUS 

COSTA DA CONCEICAO REQUERIDO: ARCELINO MENDES FILHO Sentença 

Homologatória de Acordo Vistos etc. Ante a manifestação de vontade das 

partes exarada em Id. 14753720 e 14815639, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (id. 9368121/ id. 14815639), cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante da presente sentença homologatória. 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. CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

P.R.I.C. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

1002627-27.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 4 de setembro de 2018.

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

Processo Número: 1002676-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. C. (ADVOGADO(A))

R. H. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. S. S. (RÉU)

 

Autos n. 1002676-68.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14872197, 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 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000710-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. S. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. (EXECUTADO)

L. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

 

Autos n. 1000710-41.2016.8.11.0040. Sentença Extintiva de Execução 

Vistos etc. Sem delongas, ante a satisfação do débito, consoante 

informado pela exequente em id. 14844981, 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 bloqueada nos autos. Oportunamente, 

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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002011-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

SILVANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA ANDREIA FAVARO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002011-52.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SILVANO SILVESTRE DA SILVA REQUERIDO: MARIA 

ANDREIA FAVARO Vistos etc. Ante a suposta conexão suscitada pelo 

autor, insta mencionar que ao realizar busca na plataforma Pje, este Juízo 

não localizou o processo indicado em manifestação de Id. 13963757. 

Sendo assim, INTIME-SE o requerente para que este informe corretamente 

o número da demanda a fim de possibilitar a análise da questão. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório 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)

 

1002136-54.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 4 de setembro de 2018.

Intimação 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 
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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

Intimação 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))

 

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

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

Processo Número: 1003099-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. S. (AUTOR(A))

F. F. M. (ADVOGADO(A))

L. M. D. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE CAROLINE PIRES OAB - 074.633.471-09 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n. 1003099-28.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante a manifestação de id. 14129875, 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

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006163-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. P. B. (ADVOGADO(A))

A. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. I. D. L. (ADVOGADO(A))

D. I. D. L. J. (ADVOGADO(A))

B. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006163-80.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALAFAS FERNANDO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: 

BETANIA STEFNI FERREIRA Vistos etc. Cuida-se de ação de 

regulamentação de guarda c/c obrigação de fazer proposto por ALAFAS 

FENANDO DOS SANTOS SILVA em desfavor de BETÂNIA STEFAN 

FERREIRA, na qual aduz a requerida em manifestação de Id. 13607996, 

que as partes celebraram acordo dispondo sobre a guarda, visitas e 

alimentos em favor do filho menor, todavia, afirma que o requerente vem 

descumprindo reiteradamente a avença, eis que não tem mantido contato 

preliminar com o infante, a fim deste se familiarizar com o genitor, para 

após passar realizar as visitas pactuadas. O requerente por sua vez 

assevera que enfrenta dificuldades para visitar o menor em razão da 

conduta da genitora, existindo, inclusive, a suspeita da prática de 

alienação parental. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Inicialmente, quanto ao suposto 

descumprimento alegado pela requerida, convém esclarecer que o acordo 

pactuado não estabeleceu quaisquer determinações para contatos 

preliminares com o infante, de modo que o requerido encontra-se no direito 

de realizar as visitas conforme já avençado pelas partes. Sendo assim, 

EXORTO a requerida em atender as obrigações pactuadas pelas partes e 

homologadas por este Juízo. Com relação à suposta prática de alienação 

parental, considerando o disposto na Resolução n. 005/2014/TP/TJMT, a 

qual reestruturou a competência das unidades judiciárias do Estado de 

Mato Grosso, atribuindo à 2ª Vara Cível desta Comarca processar e julgar 

com exclusividade, as demandas relativas à infância e juventude e, se for 

o caso, julgar os litígios daí decorrentes, deve a parte interessada ajuizar 

a ação cabível, distribuindo-a ao Juízo da Segunda Vara Cível desta 

Comarca. Nada mais tendo a deliberar, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004143-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. G. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004143-82.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIRIAN OLIMPIO DA SILVA RÉU: LORIVAL DE SOUZA GOMES Vistos etc. 

Ante os recibos acostados em ID 14622356, INTIME-SE a exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à juntada aos autos de planilha 

de débito, descontados os valores pagos. Oportunamente, CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

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

Processo Número: 1001900-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. B. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001900-68.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NOEMI MACHADO BONES RÉU: JUARES ANGELO STRAMARI Vistos etc. 

Em consonância ao parecer ministerial, INTIME-SE a exequente para 

apresentar planilha do cálculo atualizado, especificando os meses devidos 

e observando os valores já pagos (Id. 13892729). Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003843-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

L. T. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003843-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

LAIS TIGRE PEREIRA REQUERIDO: ANTONIO SERGIO RAMOS Vistos etc. 

Em que pese a manifestação da requerente em Id. 14949985 convêm 

esclarecer que a citação do requerido se dará na pessoa do inventariante 

nomeado nos autos de nº 1001221-68.2018.811.0040 . Desse modo, 

existe a possibilidade de composição entre as partes, caso sejam 

concordes todos os herdeiros do de cujus, razão pela qual MANTENHO a 

audiência de conciliação já designada. Além disso, verifico que a 
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requerente deixou de indicar na exordial o referido inventariante, bem 

como a qualificação do mesmo, sendo assim, uma vez que tal diligência é 

incumbência da parte autora, INTIME-SE para que, no prazo improrrogável 

de 5 (cinco) dias, promova referida regularização, a fim de viabilizar a 

citação do mesmo. Após, cumpra-se o determinado em Id. 14656412. Às 

providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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

Processo Número: 1004187-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. B. (AUTOR(A))

A. G. S. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (RÉU)

Outros Interessados:

I. L. B. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004187-04.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEONARDO LUCIO BRUSCO RÉU: LEANDRO LUCIO BRUSCO Vistos. 

Trata-se de ação de alimentos, guarda com pedido liminar de alimentos 

provisório c/c afastamento do lar ajuizada por INDIANARA LEHBARCH 

BENTO BRUSCO, por si e representando o menor LEONARDO LÚCIO 

BRUSCRO, em face de LEANDRO LÚCIO BRUSCO todos devidamente 

qualificados nos autos, na qual alegam, em síntese, que os genitores do 

menor se encontram em processo de divórcio, sendo que o mesmo está 

sob os cuidados da genitora. Seguem narrando que o requerido 

permaneceu no imóvel onde residiam, o qual pertence a família da genitora, 

enquanto os autores passaram a residir na casa dos avós maternos do 

infante. Além disso, afirmam que desde a separação do casal o requerido 

não tem prestado qualquer auxílio material a criança. Por tais razões, 

pugnam pela concessão de tutela de urgência, a fim de que o requerido 

seja compelido a prestar alimentos no valor de 30% (trinta por cento) 

sobre seus vencimentos, que correspondem aos lucros de sua empresa, 

bem como desocupar o imóvel de propriedade da autora. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 14370428 e seguintes. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim 

dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressacir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução 

pode ser dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de 

natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como se vê do dispositivo acima, 

para o deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do 

preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Relativamente ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios, uma vez que restou comprovada a relação de parentesco 

entre as partes (Id. 14371122 - Pág. 2) verifica-se presente o primeiro 

requisito legal, ademais, inconteste é a necessidade do infante na 

prestação de auxílio material para seu sustento, o que traz a tona o 

periculum in mora que justifica a concessão do pleito em caráter liminar. No 

entanto, tendo em vista que os documentos acostados à exordial não são 

suficientes para comprovar os rendimentos do requerido, em atenção ao 

binômio da necessidade/possibilidade, ARBITRO os alimentos provisórios 

em um salário mínimo vigente, que atualmente corresponde a R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), que serão devidos a partir da 

citação e deverão prosseguir até decisão final da causa. Lado outro, no 

que tange a retirada do requerido do imóvel, verifica-se que tal pleito não 

merece prosperar. Isto se deve pela ausência, in casu, do fumus boni 

juris, eis que a parte autora não trouxe aos autos documentos capazes de 

empresar verossimilhança as suas alegações. Insta salientar que a 

escritura acostada em Id. 14371144, datada do ano de 1999, não é prova 

suficiente para demonstrar a propriedade do referido imóvel. Do mesmo 

modo o periculum in mora não restou caracterizado na situação narrada 

pelos autores, eis que estes não se encontram em situação de risco ou 

perigo iminente. Sendo assim, da análise da exordial ressai que o feito 

demanda de ampla dilação probatória, sendo necessário prestigiar o 

contraditório no presente caso. Por tais razões, INDEFIRO a antecipação 

de tutela requerida na inicial. No mais, em consonância com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO sessão de conciliação 

para o dia 10_de Setembro de 2018, às 16h:30min, 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, 

intimando-a para comparecer na solenidade agendada. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002749-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA (ADVOGADO(A))

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EMBARGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO (ADVOGADO(A))

 

1002749-40.2018.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135635 Nr: 8302-90.2015.811.0040

 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: SANDUZA CECON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A, BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, TERCEIRO INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JÚNIOR - 

OAB:240233/DF, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Por todo o exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o valor dos honorários apresentados às fls. 

346/347, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97701 Nr: 181-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-CEDMPDMGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:18.789, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVACANTI - OAB:18.806, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 181-44.2013.811.0040 – Código: 97701.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, PROCEDO a busca de endereço via 

Infojud, conforme extrato anexo.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a intimação da parte 

demandada, em consonância com a determinação exarada à fl. 128.

 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.: 103861 Nr: 6895-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6895-20.2013.811.0040 – Código: 103861.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, PROCEDO a busca de endereço via 

Infojud, conforme extrato anexo.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário ao cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, bem como citação da parte demandada.

 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.: 194607 Nr: 6640-86.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Autos n. 6640-86.2018.811.0040 – Código: 194607.

 Vistos etc.

 Sem delongas, pelas razões já expostas na decisão de fls. 49/50, 

INDEFIRO o pleito de revogação da caução formulado às fls. 51/52.

 Desta feita, INTIME-SE o embargante para cumprir o determinado na 

decisão supramencionada, sob pena de revogação da suspensão.

 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.: 39847 Nr: 2696-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL SLAVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIS WECKERLIM 

FERNANDES - OAB:17.964-PR, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - OAB:PR/58676, 

SERGIO HENRIQUE GOMES - OAB:35245

 Autos n. 2696-62.2007.811.0040 – Código: 39847.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 108-115, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de 

Processo Civil.

 CUSTAS e HONORÁRIOS, na forma pactuada 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.

 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.: 115302 Nr: 6588-32.2014.811.0040

 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: FRANCISCA FELIPE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEROMILTON AUGUSTO DORNAS, JERONIMA 

DORNA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970, JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - 

OAB:8970/B

 É o breve relato. Decido.Inexistindo preliminares a serem examinadas, 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro 

o processo saneado.Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual 

CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os requisitos do usucapião, 

sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 

15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em 

questão serão o documental, pericial e o testemunhal.Nos termos do art. 

357, III do NCPC, anoto que o ônus da prova deverá observar a regra geral 

prevista no art. 373 do CPC, de modo que, na espécie, cabe aos 

requeridos a prova dos requisitos legais referentes ao usucapião 

alegado.No mais, haja vista que o processo já se encontra devidamente 

saneado, desde já designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de outubro de 2018, às 13h30min horas, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, se requerido, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC.Intimem-se. 

Às providências.Sorriso/MT, 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.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Autos n. 5941-03.2015.8.11.0040 Código: 131127

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 191, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento 

da quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria da Vara observar 

o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Por fim, DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria 

da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-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. 

Havendo manifestação da parte executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 Restando infrutífera, INTIME-SE o exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45637 Nr: 2539-55.2008.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ZANESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora, 

para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta Precatória expedida à 

Comarca de Tapurah/MT, com a finalidade de citação, devendo ser 

comprovado nos autos o preparo, para posterior remessa da deprecata 

via malote digital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100170 Nr: 2893-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT

 Autos n. 2893-07.2013.811.0040 - Código Apolo: 100170.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 69/70.

 Desta feita, INTIMEM-SE os executados, na pessoa do patrono constituído 

nos autos da ação de embargos à execução n. 9676-44.2015.811.0040 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a localização do bem.

 Por oportuno, 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.

 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.: 84525 Nr: 3780-59.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE PAULA MARREIRO ou ELISANGELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:12.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Autos n. 3780-59.2011.811.0040 – Código: 84525.

 Vistos etc.

 INTIME-SE a expert nomeada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca das impugnações ao laudo pericial de fls. 

1.686/1.689 e 1.701/1.704.

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 98329 Nr: 870-88.2013.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLMDS, ZMDS, PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 870-88.2013.811.0040 Código: 98329

 Vistos etc.

Em atenção a manifestação da exequente (fl. 83), OFICIE-SE a 

Colonizadora Feliz conforme requerido, solicitando informações acercado 

imóvel indicado à fl. 77.

 CUMPRA-SE, expedindo-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.: 138684 Nr: 9995-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODOLFO RITTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB: DF 1739-A, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A, PAULO RICARDO 

RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9995-12.2015.811.0040 – Código: 138684.

 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 

demandada, em consonância com a determinação exarada à fl. 35.

 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.: 123375 Nr: 1438-36.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO FIORI, ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9440, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56918, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 

15.549-O

 Autos n. 1438-36.2015.811.0040 – Código Apolo: 123375.

 Vistos etc.
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 Ante o acordo entabulado pelas partes, cumpra-se conforme determinado 

nos autos em apenso (cód. 99467).

 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.: 141181 Nr: 11189-47.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JHONES SANTINI - 

OAB:17.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11189-47.2015.811.0040 – Código: 141181.

 Vistos etc.

 Relativamente ao pleito da Fazenda Pública Estadual para que sejam 

promovidas buscas junto ao BACENJUD e RENAJUD com vistas à 

localização de bens ou direitos não declarados, entendo que não merece 

acolhida, haja vista que na eventualidade de algum bem ou direto não ter 

sido arrolado caberá aos herdeiros posteriormente manejarem a 

sobrepartilha, na forma do art. 669 do CPC, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido.

 Por fim, em consonância com o parecer ministerial de fl. 244, INTIME-SE a 

inventariante para providenciar a juntada aos autos da GIA de apuração 

do imposto e/ou declaração de isenção, no prazo de 30 dias.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 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.: 126086 Nr: 3065-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA HANAUER DAMIANE - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3065-75.2015.811.0040 Código: 126086

 Vistos etc.

 INTIME-SE o inventariante, através do patrono constituído nos autos, para 

dar prosseguimento ao feito, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-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.: 101694 Nr: 4584-56.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANZANA & LANZANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LISBOA YAZBEK - 

OAB:40.443-PR, SABRINA BITTHEYY CAVALLARI DE CARVALHO - 

OAB:OAB/PR 76395, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:52080-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n. 4584-56.2013.811.0040 – Código: 101694.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento da parte autora de fls. 692/693.

 Desta feita, INTIME-SE o expert nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do ponto indicado.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem, anotando prazo de 10 

(dez) dias.

 No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara acerca do levantamento do 

valor relativo aos honorários periciais.

 Em caso negativo, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da 

quantia depositada nos autos.

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40055 Nr: 2877-63.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Autos n. 2877-63.2007.811.0040 – Código: 40055.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado, DEFIRO os requerimentos de fls. 236/238.

 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.: 26555 Nr: 1044-78.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NOGUEIRA DE COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2005/113 - Código Apolo: 26555.

 Vistos etc.

 Considerando as diversas tentativas frustradas de citação do executado, 

aliado ao fato de que o presente feito tramita desde o ano de 2005, 

DEFIRO a citação editalícia do mesmo, 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.

 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.: 102660 Nr: 5603-97.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARDS, IDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pelo exposto, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias 

devidas, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado AMADO BATISTA 

SANTOS SERRA, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de 

sessenta (60) dias ou até que efetue o pagamento das verbas 

exequendas, a teor do disposto no artigo 528 do Código de Processo Civil 

e demais aplicáveis na espécie.EXPEÇA-SE mandado de prisão, mediante 

prévia atualização do débito alimentar, pela contadoria judicial, em 

consonância com os termos desta decisão, devendo ser suspenso o 

cumprimento do mandado, em caso de pronto pagamento do referido valor 

(§6º, art. 528, NCPC)Urge ressalvar, que deverá o Sr. Meirinho e a 

Autoridade Policial encarregada do cumprimento do mandado de prisão, 

observar que a prisão será cumprida em regime fechado, bem como que 

por se tratar de prisão de caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em 

cela apropriada separadamente dos demais (§4º, art. 528, NCPC).Com 

relação ao pedido de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, 

diante da recente disponibilização do Sistema SERASAJUD, DETERMINO a 

Secretaria da Vara que proceda negativação do nome do executado 

através da mencionada ferramenta.No mais, EXTRAIA-SE a certidão para 

fins de protesto, conforme requerido, entregando-a a exequente, mediante 

traslado, com a respectiva intimação da executada de tal 

providência.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 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.: 48711 Nr: 5625-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PADILHA DOS SANTOS, ELISEU 

JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n. 5625-34.2008.8.11.0040. Código: 48711

 Vistos etc.

 DEFIRO a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada nos 

autos na conta indicada pelo exequente à fl. 548.

No mais, cumpra-se conforme determinado à fl. 526.

 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.: 143013 Nr: 296-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ LOCAÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - 

ME, MARIA DAS GRAÇAS DIAS CABRAL SUTIL

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 296-60.2016.811.0040 – Código: 143013.

 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 

demandada.

 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.: 29763 Nr: 4192-97.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVIDIO SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 4192-97.2005.811.0040 – Código: 29763.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 342, DEFIRO a expedição de alvará de 

levantamento da quantia depositada nos autos, devendo a Secretaria da 

Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo Conselho 

Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do Ofício Circular 

41/2018/PRES/TJMT.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 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.: 36103 Nr: 5196-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CHICHANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 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 retirar a Carta de 

Adjudicação na Secretaria desta 1ª Vara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 138033 Nr: 9656-53.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANAL - OAB:13.578-A/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9656-53.2015.811.0040 – Código: 138033.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação de fls. 128/129, 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.

 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.: 50298 Nr: 602-73.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 275 de 635



 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GIACOMELLI, JORGE DALBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 602-73.2009.811.0040 – Código: 50298.

 Vistos etc.

 EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento da quantia depositada 

nos autos, devendo a Secretaria da Vara observar o disposto no 

Provimento n. 68 editado pelo Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos 

magistrados por meio do Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Setembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Citação

Citação 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)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

NADIR DA SILVA (EMBARGADO)

NAIDE DA SILVA (EMBARGADO)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001443-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

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

F. A. M. K. D. (REQUERENTE)

O. J. D. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001443-07.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ODAIR JOSE DI DOMENICO, FATIMA ADRIANA MACHADO 

KNOB DIDOMENICO Vistos etc. Cuida-se de ação de alteração de regime 

de bens do casamento, ajuizada por Odair José Di Domênico e Fátima 

Adriana Machado Knob Di Domênico, ambos qualificados nos autos, 

alegando que são casados sob regime de comunhão parcial de bens, 

desde 21/12/2000, porém com a aquisição de novos patrimônios durante a 

vida conjugal o casal tem por bem alterar o regime de divisão de bens, 

ante o desejo do cônjuge varão em realizar novos investimentos 

empresariais, com risco de comprometimento dos bens comuns do casal. 

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela publicação de 

edital, para ciência de eventuais terceiros interessados (id nº 2050670). A 

cota ministerial foi acolhida, determinando a expedição de edital (id nº 

9019099). Em nova manifestação o Ministério Público requereu a intimação 

das partes para dizer quantos as provas que justificam o motivo da 

alteração de regime (id nº 11185248). Devidamente intimados, os autores 

alegaram não terem outras provas para produzir (id nº 12515847). Vieram 

os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e DECIDO. 

Inicialmente, consigno que estão presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação, sendo cabível o julgamento antecipado do pedido, 

nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois o feito encontra-se 

suficientemente instruído, não se fazendo necessária a produção de 

outras provas. Conforme determina o artigo 1.639, § 2º, do Código Civil, é 

admissível a alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em 

pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados direitos de terceiros. Verificou-se nos 

autos a existência de razões que justifiquem o pleito, no caso o risco de 

esgotamento de todos os bens com o investimento empresarial de um dos 

cônjuges, verificando-se ainda que os requerentes não almejam se 

esquivar de qualquer responsabilidade, vez que juntaram certidões 

negativas de débitos, sendo a procedência da demanda a medida que se 

impõe. Nesse sentido: ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DO 

CASAMENTO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. A alteração do 

regime de bens é possível juridicamente, consoante estabelece o art. 

1.639, § 2º, do CCB e as razões postas pelas partes evidenciam a 

conveniência para eles, constituindo o pedido motivado de que trata a lei, 

devendo ser apreciado pela autoridade judicial. 2. A alteração do regime 

de bens pode ser promovida a qualquer tempo, ficando sempre 

ressalvados direitos de terceiros, motivo pelo qual inexiste qualquer 

obstáculo legal à alteração de regime de bens de casamentos anteriores à 

vigência do... (TJ-RS - AC: 70051124154 RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 21/11/2012, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/11/2012). EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO DE REGIME DE 

CASAMENTO - ART. 1639, §2º, CC - POSSIBILIDADE - EFEITOS 

PROSPECTIVOS - DESNECESSIDADE DE SUA EXIGÊNCIA PARA 

GARANTIA DO DIREITO DE TERCEIROS - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 1.639, § 2º, do CC, é admissível a alteração do regime de 

bens depois de pedido motivado de ambos os cônjuges, desde que 

apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados o direito de 

terceiros. - A modificação do regime de bens somente surtirá efeitos 

perante terceiros a partir do instante da averbação da sentença no livro 

de casamento (artigo 100, § 1º, da Lei 6.015/73), e, após o registro, em 

livro especial, pelo oficial do Registro de Imóveis do domicílio dos cônjuges. 

- Assim, inexiste óbice em se determinar que a alteração de regime de 

bens possua efeitos ex tunc em relação aos cônjuges, uma vez que já 

ressalvados o direito de terceiros. - Recurso provido. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0223.11.006774-9/001, Relator(a): Des.(a) Luís Carlos Gambogi , 5ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2014, publicação da súmula em 

07/07/2014) A ressalva que se faz aqui é que a modificação do regime de 

bens dos cônjuges não poderá prejudicar terceiros, razão pela qual a 

presente decisão judicial gerará efeitos para o futuro, protegendo, assim, 

os atos jurídicos perfeitos. Portanto, ante as provas contidas nos autos, 

porque motivado o pedido (art. 1.639 do CC/2002), verifica-se plenamente 

possível a alteração do regime de bens do casamento dos requerentes de 

comunhão parcial de bens para separação total de bens, conforme 

requerido na inicial, resguardado o direito de terceiros. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do requerentes Odair José Di 

Domênico e Fátima Adriana Machado Knob Di Domênico, a fim de 

determinar a alteração do regime de bens do casamento dos requerentes 

que passará ser o de separação de bens. Com o trânsito em julgado, que 

deverá ser certificado, expeça-se mandado de averbação no Cartório de 

Registro Civil competente. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SORRISO/MT, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001455-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

FABIO LUIS ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ADRIANO SCHMITT (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO ID 8275602, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000180-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DEL SANT (EMBARGANTE)

GEAN FERNANDO DEL SANT (EMBARGANTE)

ALEXSANDRO DEL SANT (EMBARGANTE)
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PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (EMBARGADO)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (EMBARGADO)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (EMBARGADO)

CLAUDEMIR PASSONI (EMBARGADO)

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (EMBARGADO)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (EMBARGADO)

ESPÓLIO DE ORLANDO PASSONI (EMBARGADO)

ESPÓLIO DE NEDIR BOCHINI PASSONI (EMBARGADO)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (EMBARGADO)

ADAIL PASSONI (EMBARGADO)

ROBERTO ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

 

Em cumprimento ao disposto no item 2.7. do Provimento n. 67/2008 -CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLICK MAIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

GILLIAN OLIVEIRA DE MATOS (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002007-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA & BARBOSA LTDA - ME (EXECUTADO)

ATILIO LEPRIS ALBINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência Complementar no sítio da Internet do TJMT, comprovando 

o pagamento nos autos, conforme ID 9584559.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULTIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da juntada de ID 9723437, requerendo o que de 

direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003338-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OJ - OJ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE LYRA LIMA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da juntada de ID 9733369, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002464-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BOEING FILHO (AUTOR(A))

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (RÉU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar o advogado da parte autora 

para se manifestar quanto a certidão negativa do Oficial de Justiça no ato 

da citação, requerendo o que entender de direito. Sorriso, 04 de setembro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1002479-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DEMARI WEBBER (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001433-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JOHANN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para requerer o 

que de direito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122558 Nr: 938-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL, ACERL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Vistos etc. Inicialmente, tendo em vista que não foi arrolado nos autos 

testemunhas a serem ouvidas, bem como não há pedido de produção de 

outras provas, DECLARO ENCERRADA a instrução probatória. Assim, 

DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo 

autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos termos do 

artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados.” Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 16h54min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 25 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 3019-57.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINHOS RIBEIRO DA SILVA, MARIA TEREZINHA 

KACHNIASZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Autos nº: 3019-57.2013.811.0040

Código Apolo nº: 100285

Vistos, etc.
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Considerando que este magistrado estará, no dia 05/09/2018, realizando 

Tribunal do Júri na comarca de Vera/MT, o qual jurisdiciona por cumulação, 

conforme Portaria nº 20/2018-PRES/TJMT, REDESIGNO a solenidade 

agendada neste processo para o dia 10 de dezembro de 2018 às 15:00 .

No mais, EXPEÇA-SE carta precatória para a comarca de Vera-MT, a fim 

de que seja procedida a inquirição das testemunhas arroladas à fl. 159.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48709 Nr: 5623-64.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTE GAZOLI CONSELVAN, MAURO ANTONIO 

STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CONSELVAN, CLEUSA CONCEIÇÃO 

VICÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MORO 

BITTENCOURT - OAB:25600

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO ARQUIVO, INTIMO AS PARTES PARA 

REQUEREREM O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93832 Nr: 5361-75.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->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:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125

 Código 93832.

Vistos etc.

AGUARDEM-SE o devido da carta precatória de fls. 102-103.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso - MT, 03 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27571 Nr: 2050-23.2005.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, OVIDIO ILTON ARALDI - OAB:7.974-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO o pedido de fls. 389/391 e 461, ressalvado ao 

inventariante, contudo, a possibilidade de apresentação de novos cálculos 

e comprovantes com eventuais débitos posteriores à celebração da 

partilha amigável (27/11/2008), relacionados ao trâmite do processo e que 

estejam em nome do espólio, na forma requerida pela herdeira Gersi 

Prazeres. Prazo: 10 (dez) dias.Atendido, MANIFESTE-SE a herdeira Gersi 

Prazeres, no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.INTIMEM-SE.Sorriso/MT, 29 de agosto de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 167301 Nr: 1759-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, GERSON PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, 

SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, ISABEL PRAZERES DA SILVA, IRACI 

PRAZERES DA SILVA, NEUZA PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI DOS PRAZERES DA SILVA HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:13.753-MT., LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 02/10/2018 às 14h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126114 Nr: 3078-74.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MACIESKI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIA TRNSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para se manifestarem acerca 

do Termo de Penhora expedido nos autos, conforme determinação judicial.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100433 Nr: 3189-29.2013.811.0040

 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: KSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO AS PARTES PARA JUNTAREM AOS 

AUTOS, DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO BEM IMÓVEL, A FIM DE QUE 

SEJA REALIZADO O FORMAL DE PARTILHA CONFORME DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004036-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

RAIMUNDO NONATO ARAUJO FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004036-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MEIRIOELIN MENEGHINI DE SOUZA RÉU: RAIMUNDO NONATO ARAUJO 

FRANCO, TAO CONSTRUTORA LTDA Vistos etc. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes com pedido 
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de tutela de urgência, ajuizada por Meirioelin Meneghini de Souza em face 

de Raimundo Nonato Araujo Franco e Tao Construtora Ltda., todos 

devidamente qualificadas nos autos, aduzindo, em síntese, que no dia 

09/10/2017 sofreu um acidente de trânsito provocado pelo requerido que, 

desobedecendo a preferência da rotatória, avançou a avenida e abalroou 

o veículo da autora que estava realizando o contorno na rotatória. Informa 

que em decorrência do acidente sofreu lesões corporais que lhe 

impossibilitou continuar exercendo atividade laboral. Ao final requer em 

sede de tutela de urgência que os requeridos sejam compelidos a pagarem 

as custas com tratamento médico e medicamentos que necessitar, bem 

como aqueles já realizados, totalizando R$ 16.950,83 e, ainda, o 

pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 7.500,00. No id nº 

14306949 foi declinada a competência deste juízo. A autora apresentou 

embargos de declaração no id nº 14468429. Vieram os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Os presentes embargos devem ser acolhidos. 

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.” Com efeito, a decisão 

embargada incorreu em erro ao declinar a competência para a Vara 

especializada da Fazenda Pública, vez que analisando detidamente os 

autos confere-se que não há qualquer interesse das Fazendas Municipal, 

Estadual e Federal no objeto da ação. Desse modo, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir o erro material contido na 

decisão do id nº 14306949, revogando todos os seus termos. Com efeito, 

passo a analisar a o pleito inicial. Inicialmente, DEFIRO o benefício da 

assistência judiciária gratuita. 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 em pauta, cuida-se de acidente 

automobilístico, envolvendo veículos automotores, cujos resultados 

catalisaram grande repercussão na esfera da incolumidade física da 

requerente. Em verdade, acontece que as circunstâncias, as 

repercussões catalisadas na vítima, a dinâmica e a forma que os fatos se 

sucederam, assim como a responsabilização civil da parte requerida, só 

poderão ser apuradas no decorrer da instrução. Isso porque, a simples 

constatação objetiva que dê conta da existência do evento e do resultado 

lesivo, no caso vergastado: as lesões corporais, efetivamente, não 

representam sequer indicativos de que a requerida tenha obrado com 

culpa exclusiva na causação do acidente. Note-se que os elementos de 

convicção trazidos aos autos partem, ora, exclusivamente, das 

declarações prestadas pela requerente, ora de ilações de natureza 

precária, as quais somente contextualizadas de acordo com os demais 

elementos de prova, podem produzir no hermeneuta um juízo de certeza. 

Destarte, a princípio, através de um juízo de convicção de natureza 

provisória e precária, entendo que não restou demonstrada a forma como 

o acidente automobilístico se operou, vez que, malgrado, ao que tudo 

indique, se trate de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6.º da 

CRFB/88), a culpa exclusiva da vítima tem o condão de excluir o nexo 

causal nesses casos e, como corolário lógico, repudiar a implementação 

da obrigação de indenizar, circunstância essa que afasta a configuração 

da plausibilidade do direito invocado. Ademais, verifica-se que a tutela de 

urgência perseguida desfruta de natureza jurídica exclusivamente 

alimentar, de tal sorte que, na hipótese de eventual improcedência futura 

do pedido, não desfrutará, a parte ré, do direito à restituição dos valores 

antecipados a título de antecipação de tutela, como forma de ressarcir-se, 

de molde a evidenciar a ausência de reversibilidade de fato, ao estado 

anterior, que obstaculiza a concessão da tutela antecipada, nos termos do 

disposto no art. 300, § 3º, do CPC. De mais a mais, também não foi 

prestada caução idônea pela requerente, o quê poderia garantir o 

ressarcimento de eventuais danos que possam ser catalisados aos 

requeridos. Assim, da forma que se apresenta a situação, em que as 

hipóteses que autorizam a concessão da antecipação da tutela não se 

encontram presentes, tenho que o pedido formulado, a título de tutela de 

urgência, deva ser rechaçado, ao menos até a presente etapa 

processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urência 

antecipada. 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, 4 de setembro de 

2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA (ADVOGADO(A))

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que os Embargos de Declaração foram 

interpostos tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões. SORRISO, 4 de 

setembro de 2018 DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000944-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES (ADVOGADO(A))

KATIA CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIO ZAMPIRAO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO/ARQUIVAMENTO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006228-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO TREVISOL (EXECUTADO)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

SALETE JOSELI TREVISOL (EXECUTADO)

JOSE ROMEU TREVISOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da diligência 

complementar do Srº Oficial de Justiça, conforme certidão do id 13451297, 

no valor de R$ 4.060,00,devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. 

O comprovante deverá ser juntado aos autos. SORRISO, 4 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: ( )

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

Processo Número: 1003172-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. I. G. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (RÉU)

 

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 correspondência foi devolvida pelos Correios com a 

observação "endereço insuficiente".

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004611-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOMIR BEDIN (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA FRANCA (EXECUTADO)

TATIANY FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado do exequente para informar o 

endereço completo das partes, efetivando inclusive seu cadastro no pje, 

conforme determinação legal, tendo em vista que apenas o endereço da 

executada Tatiany França Zimpel foi informado nos autos, no prazo legall.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002872-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

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 "Ausente".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005448-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (ADVOGADO(A))

GEAN CARLOS CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

JUCELI DE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MÔNACO MOTOCENTER LTDA. (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

 

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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000188-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WS COMERCIALIZACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

RICARDO VILELA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS DA ROLT TRANSPORTES IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

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".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002756-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA BEDIN (ADVOGADO(A))

JOSE JULIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISABELA BRESSAN MANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIANA VIANNA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002756-32.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOSE JULIO DOS SANTOS REQUERIDO: LAURIANA 

VIANNA SILVA VISTOS. 1.) Os documentos juntados não têm o condão de 

modificar a decisão de Id 13477555, a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos. 2.) Considerando que o aditamento de Id 14548765 foi 

apresentado antes da citação de Id 14597847, recebo a emenda, nos 

termos do art. 329, inciso I, do CPC. 3.) Aguarde-se a realização da 

sessão de mediação já designada. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117579 Nr: 8368-07.2014.811.0040

 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: DIONEI RIBEIRO DE SOUZA, CLAUDETE BUSS DE 

SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 280 de 635



 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15 dias, acerca da nota de devolução do CRI, 

retro juntada, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 132070 Nr: 6416-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AYRES RAMOS - 

OAB:OAB/RS 64015, MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 

62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o requerimento retro para consultar através do sistema 

INFOJUD/RENAJUD as três ultimas declarações do imposto de renda e 

veículos do(s) executado(s) MARCELO FERNANDES, CPF: 

981.586.869-15.

2. Sendo positiva a consulta, intime-se a parte executada da constrição 

para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias; havendo impugnação, 

oportunize a manifestação da parte exequente em igual prazo.

3. Em caso negativo, desde já, em consonância com o disposto no art. 

485, § 1º, do NCPC, determino intimação da parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, 

indicando bens à penhora, sob pena de extinção.

4. Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência.

5. Na sequência, havendo interesses de menores/incapazes, vista ao 

MPE.

 6. Com a resposta das requisições, o feito passará a tramitar em segredo 

de justiça, haja vista conter informações bancárias da(s) parte(s).

 CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002306-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002306-89.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI 

VISTOS. 1.) Trata-se de embargos de declaração opostos por 

TURBOSOLO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA em face do despacho de Id 13033023, o qual determinou a intimação 

da parte autora para comprovação dos requisitos necessários à 

concessão do benefício da justiça gratuita. 2.) Pois bem. Em que pese as 

alegações do embargante, entendo que não cabem embargos 

declaratórios contra despacho de mero expediente, sem qualquer cunho 

decisório, na forma prevista no artigo 1.001 do CPC. Ademais, da simples 

leitura do despachado atacado percebe-se que a gratuidade judiciária 

NÃO foi indeferida, determinando-se tão somente a intimação da parte 

para que comprove nos autos os requisitos legais para a concessão da 

benesse, conforme determina a legislação brasileira (NCPC). Por tais 

razões, NÃO CONHEÇO o recurso de Id 13222362. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004382-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

DIRCELENE ALVES MAXIMO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE RIBEIRO DE CAMARGO (REQUERENTE)

ELCIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIRLEI ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

DIRLENA ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

EVALDO ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALBERTINO MAXIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004382-86.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADELAIDE ALVES MAXIMO, EVALDO ALVES MAXIMO, 

TATIANE RIBEIRO DE CAMARGO, DIRLEI ALVES MAXIMO, DIRCELENE 

ALVES MAXIMO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS, DIRLENA ALVES MAXIMO, ELCIR ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ANTONIO ALBERTINO MAXIMO VISTOS. Trata-se de pedido 

de reconsideração da decisão proferida no Id 14550674. Pois bem. 

Analisando o feito verifico que o pedido inicial está fundamentado no 

procedimento de Arrolamento, previsto no artigo 659 e seguintes do CPC, 

pelo que assiste razão aos requerentes. Deste modo, torno sem efeito a 

decisão proferida no Id 14550674 e passo a decidir da seguinte forma: 

Trata-se de pedido de arrolamento sumário dos bens deixados por 

ANTÔNIO ALBERTINO MAXIMO, sendo que RECEBO o pedido de partilha 

amigável, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na forma do artigo 659, § 

1º, do NCPC. Para tanto, nomeio ADELAIDE ALVES MAXIMO como 

inventariante, dispensando-a de prestar compromisso, na forma do art. 

660 do NCPC. Conforme se nota da inicial, a inventariante cumpriu as 

exigências previstas no artigo 660 do CPC, sendo certo que, no 

arrolamento, não são conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão dos bens do espólio (art. 662, CPC). Deste 

modo, nos termos do artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, de plano, a partilha 

amigável apresentada. Transitada em julgada a sentença de homologação 

da partilha, EXPEÇAM-SE alvarás para transferências dos veículos 

registrados em nome do de cujus, na forma requerida nos itens 'b' e 'c' da 

exordial (art. 659, §2º, CPC). Após, INTIME-SE o fisco para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do artigo 659, §2º c/c artigo 662, §2º, ambos do 

CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA PADILHA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001565-20.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ROMILDA PADILHA DA SILVA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Postula a parte exequente no id. 13295332, a 

reconsideração da decisão que homologou os cálculos apresentados pela 

parte executada e lhe condenou ao pagamento de honorários de 

sucumbência, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo não analisado 

naquela oportunidade, motivo pelo qual indefiro o pedido. Cumpram-se os 

demais comandos lançados no id. 12932083. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000754-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000754-60.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado em 

nº. 13755160, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. No mais, condeno o exequente 

ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador do 

executado, os quais fixo em R$ 800,00, nos termos do § 8º do art. 85, do 

NCPC, eis que, nos termos do §7º do mesmo diploma legal, somente não 

serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, quando a mesma não tenha sido impugnada. Efetuado o 

pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003795-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO CITICARD S.A. (EXECUTADO)

 

AUTOS: 1003795-35.2016.8.11.0040 – pje 4ª VARA CIVEL Requerente: 

MUNICIPIO DE SORRISO MT Requerido: BANCO CITICARD S/A CÁLCULO 

DAS CUSTAS JUDICIAIS ATUALIZADAS EM 9,7% A PARTIR DE 

02/04/2018, CONFORME PROVIMENTO 12/2018 – CGJ DE 07/03/2018: 

Valor da Causa corrigido para efeito de cálculo de Custas = R$10.910,61 

VALOR DAS CUSTAS .................................................................R$413,40 

TAXA JUDICIÁRIA.......................................................................R$132,08 

(=) VALOR TOTAL DAS CUSTAS A RECOLHER....................R$545,08 

(Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Obs: 

“Custas pelo Executado” Determinação ID - 13432737. Sorriso – MT. 18 de 

Junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001332-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JOSE IZAEL VALERIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Autos n°: 1001332-86.2017.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o réu trata-se da Fazenda Pública, bem ainda que a matéria 

debatida na presente versa sobre direito previdenciário, e, considerando 

que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, DETERMINO a 

redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 27 de março de 

2017. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005848-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

CELIA LANZ DE AZEVEDO FULBER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005848-52.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELIA LANZ DE AZEVEDO FULBER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH Em atenção ao peticionado no id. 15062541, 

junte-se cópia do termo de audiência e depoimentos prestados no 

Processo n. 1000350-38.2018.8.11.0040, porquanto já deferida a prova 

emprestada naquela oportunidade. Diante disso, cancelo a audiência de 

instrução e julgamento aprazada no id. 13624739. Intimem-se as partes, 

para apresentarem memoriais no prazo sucessivo de quinze dias, na 

seguinte ordem: parte autora e parte requerida (NCPC, art. 364, §2º). 

Após, conclusos para sentença. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004934-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (AUTOR(A))

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004934-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOACIR BRESCANSIN RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Visto/DH Recolhida 

as custas no id. 14984037, postergo a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela para momento posterior à contestação. Designo 

audiência preliminar para o dia 13/09/2018, às 15h15min a ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, 

com as ADVERTÊNCIAS do art. 334, § 8º; do NCPC, consignando que o 

prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003339-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ZANELLA (ADVOGADO(A))

JOSE SIRLEI DE PAULA (AUTOR(A))

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003339-85.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE SIRLEI DE PAULA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos /BG. Ante a certidão retro, nomeio para atuar como 

expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, 

endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito 

nomeado em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local 

para a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o 

laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a 

realização do exame. Apresentado o laudo, independentemente de 

intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006649-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ISMAEL CAVALHEIRO (AUTOR(A))

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RENY RODRIGUES GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001327-64.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

RENY RODRIGUES GOMES VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos /BG. Ante a certidão retro, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila Romana, 

Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Ao ser intimado do seu múnus deverá o 

Sr. Perito indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141015 Nr: 11114-08.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR ANTONIO BELUSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar o EXECUTADO para CUMPRIR 

A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se 

houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO 

OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

MATEVI LOCACAO EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1000275-96.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o Embargado 

para no prazo de 05(cinco) dias, querendo se manifestar sobre os 

Embargos de Declaração constante do ID. Nº 14790057. Sorriso, 04 de 

setembro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010825-75.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA REIS (EXEQUENTE)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN (ADVOGADO(A))

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010825-75.2011.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente a indicar bens 

penhoráveis em cinco dias, sob pena de arquivamento, (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 04 de setembro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001986-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1001986-10.2016.8.11.0040 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 Exequente a indicar bens 

penhoráveis em cinco dias, sob pena de arquivamento, (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 04 de setembro de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOSE PARISOTO (REQUERENTE)

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000072-71.2017.8.11.0040 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 14991643, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 04 de setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006697-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARA DE PINHO OLIVIERA (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 
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1006697-24.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAILTON GOMES FERREIRA 

REQUERIDO: KAIRO POLO DO CARMO EIRELI - ME Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

13h20min. 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: 1001825-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001825-63.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001826-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001826-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANALICE DE MATOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001832-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

ELIVELTON TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001832-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ELIVELTON TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004749-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA (ADVOGADO(A))

WAUVERNAGUES BARCELOS RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1004749-47.2017.8.11.0040 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 para 

manifestar quanto a extinção do feito e/ou para se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º), Sorriso/MT, 04 de setembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEROMI GLOWACKI (EXEQUENTE)

DANILO MILITAO DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010093-21.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JEROMI GLOWACKI 

EXECUTADO: NEREU JOSE SANINI Vistos etc. Em que pese o pedido de 

adjudicação formulado pelo exequente, fato é que, embora já tenha sido 

procedida a baixa a alienação fiduciária sobre o bem penhorado nos 

autos, conforme espelho anexado pelo autor em Num. 14331508 - Pág. 4, 

fato é que, em consulta ao sistema RENAJUD se constata a existência de 

penhoras antecedentes sobre referido bem, sendo duas pelo Juízo da 1ª 

Vara desta Comarca e uma pela Justiça do Trabalho de Mineiros/GO, 

senão vejamos: Veículo/Informações RENAVAM Placa QBX4767 Ano 

Fabricação 2014 Ano Modelo 2015 Chassi 9UK64ED54F0088154 

Marca /Mode lo  I / L I F A N  X 6 0  S R  R e s t r i ç õ e s  R E N A V A M 

ALIENACAO_FIDUCIARIA Restrições RENAJUD Ativas Dados da Inclusão 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

SORRISO Órgão Judiciário SORRISO PRIMEIRA VARA CIVEL Nro do 

Processo 50114 Juiz Inclusão PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI 

CASAGRANDE CPF 285.9XX.XXX-XX Usuário Inclusão MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI CPF 206.6XX.XXX-XX Restrição Transferência 

Data Inclusão 18/09/2017 Dados da Inclusão Tribunal TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município SORRISO Órgão 

Judiciário SORRISO PRIMEIRA VARA CIVEL Nro do Processo 148474 Juiz 

Inclusão PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE CPF 

285.9XX.XXX-XX Usuário Inclusão MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI CPF 206.6XX.XXX-XX Restrição Transferência Data Inclusão 

18/09/2017 Dados da Inclusão Tribunal TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 18A REGIAO Comarca/Município MINEIROS Órgão 

Judiciário VARA DO TRABALHO DE MINEIROS Nro do Processo 

00179001919995180191 Juiz Inclusão LIVIA FATIMA GONDIM PREGO CPF 

794.2XX.XXX-XX Usuário Inclusão RENATO DE OLIVEIRA REZENDE CPF 

219.3XX.XXX-XX Restrição Circulação Data Inclusão 02/12/2017 Dados da 

Inclusão Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO 

Comarca/Município SORRISO Órgão Judiciário SORRISO VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Nro do Processo 

80100932120168110040 Juiz Inclusão JACOB SAUER CPF 

619.6XX.XXX-XX Usuário Inclusão DENNIS HENRIQUE GRETTER LIMA CPF 

037.7XX.XXX-XX Restrição Circulação Data Inclusão 15/12/2017 Assim, 

caso deseje o exequente adjudicar o bem penhorado, deverá proceder 

com a liquidação das demais dívidas do executado, junto aos Juízos acima 

e/ou, caso negativo, deverá o bem ser levado a leilão, observando, para o 
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levantamento dos valores, a ordem/título de preferência, na forma dos 

arts. 797, parágrafo único c/c 908, caput, e §2º, ambos do NCPC, cujos 

demais credores deverão ser intimados, na forma do art. 889, V, do NCPC. 

Sendo assim, intime-se o exequente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010183-63.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio 

(Num. 15141771), requerendo a homologação do acordo. É o relatório. 

Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). Proceda-se com o cancelamento 

da audiência designada nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

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: 1004946-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1004946-02.2017.8.11.0040 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, 04 de setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (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 03 de 

OUTUBRO de 2018, às 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003722-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRONORTE ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:40 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: 1003723-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HU - TRANSPORTE RODOVIARIO 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003724-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO FERREIRA RODRIGUES (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 09:00 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: 1003725-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CIMCAL-COM.IND.DE MOVEIS E CARROCERIAS 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 09:10 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: 1003726-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSEMARA MATTE - 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 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. DA SILVA FERREIRA - 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 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003730-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. SILVA - CEREALISTA - 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 09:40 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: 1006463-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FELIPE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006463-42.2017.8.11.0040 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 14753108, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito. Sorriso/M,20 de agosto de 2018. 

Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003732-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SCHELLES & CARDOSO 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 09:50 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: 1003734-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANALICE DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 10:00 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: 1003738-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ALMEIDA 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 10:10 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: 1003739-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GRASSI (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 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003742-83.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIEVERSON CAVANI (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 10:30 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000757-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RICARDO GERHARDT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de 

outubro de 2018, às 13h40min. 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: 1003743-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERO ANTONIO NICACIO (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 10:40 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: 1002647-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002647-52.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAIME ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto 

ao RENAJUD, ficou constatada a existência de veículos registrados em 

nome da recorrente, situação que não se compatibiliza com as regras do 

benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha 

o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntado o preparo e, já havendo a apresentação e 

contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 

43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos à Turma 

Recursal. Caso contrário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000713-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MONTAGNER REINERI (REQUERIDO)

 

Processo: 1000713-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 28 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 18:00HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 04 de Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE AMAROES (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FILHO (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 10:50 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: 1003751-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS LIMA 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 11:10 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006656-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006656-57.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias manifestar-se acerca da certidão juntada no ID. 
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14318081, requerendo o que de direito. Sorriso/MT, 04 de Setembro de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (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 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FRANKLIN EVANGELISTA 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 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003758-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA KRUG 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 05 de 

DEZEMBRO 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-94.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE MACEDO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT (ADVOGADO(A))

LUCIANO DA SILVA BURATTO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 8010211-94.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 14892007, requerendo 

o que entender de direito. Sorriso/MT, 04 de setembro de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.W.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 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 05 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13:10 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: 1003762-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMILSON DANTAS DOS SANTOS (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 13:20 horas, nesta Comarca. A patrona deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. INTIMAÇÃO DA RECLAMANTE, para no prazo de 05 dias, informar 

aos autos, endereço atualizado da parte reclamada para a devida citação 

e intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS (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 13:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010096-44.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO (ADVOGADO(A))

M. S. B. GUIMARAES - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

KELLY DA SILVA BERGAMIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE (ADVOGADO(A))

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

LISETE HENKES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010096-44.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico para os 

devidos fins que as partes executadas não foram intimadas para 

manifestarem-se sobre a penhora de valores realizada, conforme ofício do 

Banco do Brasil de ID. 2185211, sendo assim, impulsiono estes autos a fim 

de intimar as partes executadas para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a penhora realizada no ID. 1974330. Sorriso/MT, 04 de 

setembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO PEDRO PELANDA 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 05 de 

DEZEMBRO 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000867-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

14h00min. 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: 1003765-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA NERIS RODRIGUES (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 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: 1003766-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO WOOD COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO 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 05 de 

DEZEMBRO 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000278-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE THAIS DESSBESELL 

REQUERIDO: FERNANDA POLETO CAIXETA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 09 de outubro de 2018, às 

14h20min. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011048-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PAULINI (EXEQUENTE)

DEONELCIO LODI (EXEQUENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELITA MARIA BRANDINI (EXECUTADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011048-23.2014.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias apresente atualização do débito. Sorriso/MT, 04 de setembro 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002017-30.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SANTOS REIS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: nº 1002017-30.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 14575677 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 04 de 

Setembro de 2018. Cristiane V. Kuhn

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005130-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GIOVANI BARRIONUEVO (REQUERENTE)

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 
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1005130-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GIOVANI BARRIONUEVO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

Verifica-se pelos documentos apresentados que de fato a reclamante 

possui bolsa ao custeio de 45% dos encargos educacionais, de sorte que, 

em primeira análise, evidenciada a probabilidade do direito. Demais disso, 

já pacificada a proibição de aplicação de penalidades pedagógicas ao 

aluno de instituição de ensino superior por eventual inadimplência, em 

razão de expressa vedação legal do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. 

Ainda, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do 

impedimento da liberação do portal acadêmico à reclamante, mormente no 

período de avaliação. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o efeito de: a) 

determinar que a reclamada providencie a rematrícula da reclamante no 

curso de Engenharia Cvil e frequência às aulas, bem como proceda o 

desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico destinado às 

atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para entrega de tais 

atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o desbloqueio 

ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até o julgamento 

final da ação. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa por descumprimento, que fixo no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Consigno que a rematrícula só não 

pode ser negada em razão dos fatos tratados neste feito. Tendo em vista 

a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência da 

parte requerente, bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a 

justeza do débito impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, 

forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005123-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005123-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIANA SILVA LIMA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. No que tange à medida de 

urgência pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001330-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISLEIDE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A. (REQUERIDO)

COMERCIAL PAULISTA IND E COM VAREJ DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001330-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: IRISLEIDE ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: COMERCIAL PAULISTA IND E COM VAREJ DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER S/A. Vistos etc. 

Intime-se o reclamante para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos o 

demonstrativo atualizado do débito remanescente, atentando-se para a 

data do depósito judicial efetivado pela reclamada, o qual consiste no 

termo final da incidência de juros e correção monetária quanto ao valor 

depositado. Inexistindo manifestação no prazo epigrafado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MAURICIO COLVERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000824-09.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JONES MAURICIO COLVERO 

REQUERIDO: VIVO 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 ação de indenização por danos morais e 

materiais em que relata a parte autora que adquiriu dois telefones 

celulares da requerida, sendo que um deles nunca foi entregue, mesmo 

após inúmeras tentativas de resolução do caso (menciona protocolos). A 

requerida argumenta que a primeira tentativa de entrega não foi possível 

pois o endereço informado estava errado, e que após o produto ficou 

esgotado, de modo que não houve mais como fazer a entrega. O fato da 

entrega não ter sido efetuada é incontroverso, pois confessado pela 

própria requerida em sua contestação. É sabido que a entrega efetiva de 

um produto comprado pela internet depende de inúmeros fatores e muitas 

pessoas envolvidas, podendo sofrer pequenos atrasos. Mas é 

inadmissível aceitar que mesmo após o contratempo inicial do endereço 

informado estar incorreto e após ter se esgotado o produto, a requerida 

não tenha enviado outro aparelho ou ressarcido o autor pelo valor pago, 

após 8 meses da data da compra e inúmeras reclamações. Como a ré não 

entregou o produto comprado pela parte autora e tal fato é incontroverso, 

faz jus a mesma à restituição do valor pago, que é de R$169,00, valor que 

deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (23/11/2017), a 

teor das Súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do CC/02. Quantos ao danos 

morais, tenho que não assiste razão à autora pois, em regra, o 

inadimplemento contratual não caracteriza abalo de tal ordem, 

configurando, isso sim, hipótese de dissabor, de aborrecimento. Para que 

pudesse ser reconhecido o dano extrapatrimonial invocado, o demandante 

cumpria ter demonstrado, e não apenas alegado alguma situação 

excepcional de ofensa a direito da personalidade, o que não fez. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para condenar a requerida a devolver ao autor o valor de 

R$169,00, que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso 

(23/11/2017), a teor das Súmulas 43 e 54 do STJ e artigo 398 do CC/02. 
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Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. 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: 1000307-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE APARECIDA DE PAULA WEGNYH (REQUERENTE)

RAFAEL ANGELO DAL BO (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME (REQUERIDO)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000307-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MATILDE APARECIDA DE 

PAULA WEGNYH REQUERIDO: LOREDANA BALBINOT SIMONETTO - ME 

Vistos etc. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c 

danos morais, sob a alegação de que foi negativada, indevidamente, pela 

parte reclamada, por dívida prescrita. A parte reclamada apresentou 

contestação no Num. 13601464, reconhecendo que por um equivoco, sem 

conferir as datas e dados do cheque, acabou por inserir o nome da autora 

nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que os fatos não tratam de 

mero aborrecimento, sendo indevido o dano moral. 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 equívoco, sem conferir as datas e dados do cheque, 

acabou por inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. 

Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de débito prescrito, consoante fundamentação 

supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - CHEQUE PRESCRITO - IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO 

- ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Diante da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em relação a dívida e 

cheques prescritos, inegável o dever de reparação a título de danos 

morais. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade. Reforma da sentença para reconhecer 

direito à indenização por danos morais”. (TJMT. Terceira Câmara de Direito 

Privado, RI 1056/2013, J. 10/12/2013, DJE 19/12/2013) Sendo assim, 

devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando que a reclamada se trata de pessoa jurídica que utiliza seu 

CNPJ para diversas transações diárias; 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 confirmar a liminar concedida nos autos, declarar a 

inexistência dos débitos discutidos na inicial e, CONDENAR a reclamada a 

pagar à reclamante, a título de danos morais, o 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). 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006717-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIANI CELLA (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: 

1006717-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação de reparação por danos morais 

c/c tutela provisória de urgência em que a parte reclamante sustenta que 

foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida que não contraiu. A reclamada apresentou contestação, 

juntando aos autos os comprovantes de histórico de consumo pelo 

reclamante (Num. 13831590). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre 

observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista 

que embora contenha matéria de fato e de direito, está suficientemente 

instruído para receber o julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do 

NCPC. Conforme se vê pelo histórico de consumo juntado pela parte 

reclamada na contestação (Num. 13831590), o mesmo é condizente com o 

endereço informado pelo reclamante em ação proposta contra a Vivo na 

Comarca de Cuiabá/MT (Num. 13831578), sendo que em referido histórico 

demonstra a utilização dos serviços de energia pelo reclamante, desde o 

mês de fevereiro do ano de 2015, estando com débitos pendentes de 

pagamento desde o mês de abril de 2015, valores estes que representa a 

inserção dos reclamantes nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 

13831594). Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação 

é indevida, fato é que a reclamada demonstrou a regularidade da 

cobrança por meio de prova que indica a obrigação de pagar pela parte 

reclamante, sendo que referida prova sequer foi impugnada pela parte 

reclamante, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico 

entre as partes, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

restrição. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, CONDENANDO a 

RECLAMANTE ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar 

de 10% do valor da causa. Considerando a condenação da reclamante 

como litigante de má-fé, condeno-a no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95. No mais, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado 

pelo reclamante, eis que em consulta ao Sistema Renajud constatei a 

existência de veículo registrado em nome do reclamante, situação que não 

se compatibiliza com as regras do benefício da assistência judiciária. Com 

o trânsito em julgado e o pagamento das custas, multa e honorários 

advocatícios, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Inserir Restrição Veicular Pesquisa de 

Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar 
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somente veículos sem restrição RENAJUD PesquisarLimpar Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Propr ie tá r io  Res t r i ções  Ex is ten tes  Ações  QBF2555  MT 

TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2014 2015 BRUNO FELIPE CORREA DOS 

SANTOS Não

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000088-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA APARECIDA DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000088-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDINEIA APARECIDA DE 

ALMEIDA GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação 

reclamatória em que pretendia fosse a reclamada obrigada a realizar a 

obra descrita na carta n. 042-16.04788 (Luz para todos) na propriedade 

da reclamante. Em contestação a parte reclamada comprovou que 

concluiu a instalação da unidade consumidora no imóvel rural da autora em 

02/02/2018. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Considerando que a parte reclamada comprovou que concluiu a instalação 

da unidade consumidora no imóvel rural da autora em 02/02/2018, verifico 

não mais haver interesse processual no prosseguimento da demanda, 

razão pela qual, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no que 

dispõe o artigo 485 inciso VI do NCPC. Sem custas e honorários, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010183-63.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio 

(Num. 15141771), requerendo a homologação do acordo. É o relatório. 

Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). Proceda-se com o cancelamento 

da audiência designada nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE POLITA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000721-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JANETE POLITA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 2.966,41, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito. A requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, 

pela declaração da incompetência do juizado pela necessidade de 

produção de prova pericial, defendendo a regularidade do débito. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia, é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Em que pese a constatação de irregularidade no medidor 

do reclamante, certo é que, após a devida substituição do medidor (mês 

07/2017 – Num. 14058954– p. 3), o consumo de energia elétrica da 

reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no mesmo patamar do 

período recuperado, com picos de consumo em alguns meses (vide 

relatório de consumo de Num. 14058946), mostrando-se indevida a fatura 

de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, apenas para DECLARAR a inexistência do débito identificado 

como recuperação de receita/consumo no valor de R$2.966,41, 

determinando que a reclamada proceda com a emissão de nova fatura do 

mês de agosto/2017, com o consumo médio registrado nos meses 

anteriores. 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: 1000719-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000719-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLA ANDREA CALEGARO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se requer a condenação da 

reclamada em danos morais, bem como seja declarada a inexistência do 
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débito, sob a alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que não lhe pertence. A reclamada 

contestou a ação, aduzindo que são legítimas as cobranças dos débitos 

ora discutidos, eis que as faturas questionadas são referentes a unidade 

consumidora de sua titularidade, não constando no sistema qualquer 

solicitação de desligamento ou de transferência de titularidade. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Em que pesem as alegações da parte reclamada de 

que a negativação dos dados da reclamante se deu apenas em virtude de 

seu inadimplemento, eis que a unidade consumidora encontra-se 

registrada em seu nome e não há no Sistema solicitação de desligamento 

ou de transferência de titularidade, fato é que pela simples leitura dos 

documentos juntados pela própria reclamada, anexos à contestação, é 

possível constatar que em 27/09/2017 foi solicitado o desligamento pela 

autora, o qual se deu em 05/10/2017, porém, um dia após (06/10/2017), a 

parte reclamada procedeu com a religação da energia na referida unidade 

consumidora, não tendo, sequer, demonstrado quem solicitou referida 

religação (Pag. 07 do Num. 14059731). Do mesmo modo, a parte 

reclamante demonstrou, pelos documentos juntados no feito, que mantém 

nova unidade consumidora, em seu nome, há mais de cinco anos, em 

outro endereço (Num. 14200286). Desta forma, demonstrado que a parte 

reclamante não utiliza a unidade consumidora objeto das cobranças em 

que fora negativada, é de rigor o reconhecimento da inexistência dos 

referidos débitos em nome da reclamante. 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 que a reclamada se trata de pessoa jurídica 

que utiliza seu CNPJ para diversas transações diárias; 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 confirmar a liminar concedida nos autos, declarar a 

inexistência dos débitos oriundos da UC n. 6/530199-9, cobrados em face 

da reclamante a partir de 27/09/2017 (data da solicitação do 

desligamento), determinando que a reclamada proceda com a imediata 

substituição do titular da referida UC, no prazo máximo de 05 dias, sob 

pena de multa-diária, no valor de R$100,00, bem como CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 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). 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: 1001053-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA ANDREYA MARTINS MOURA (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE SCHNEIDERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001053-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE 

SCHNEIDERS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se busca a 

condenação da reclamada em danos morais, sob a alegação de que foi 

negativada, indevidamente, pela parte reclamada, por dívida discutida nos 

autos, bem como pela declaração de inexistência da dívida, no valor de 

R$6020,32 e a repetição em dobro do valor cobrado. A parte reclamada 

apresentou contestação no Num. 14317808, aduzindo que cancelou a 

fatura objeto da presente demanda, não havendo que se falar, desta 

forma, em indenização por danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Prefacialmente, quanto à inexistência do débito, 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 

do valor do débito impugnado pela parte reclamante, tanto que procedeu 

com o cancelamento administrativo da fatura que o originou. Porém, não há 

que se falar em repetição de indébito, eis que não se encontram presentes 

as hipóteses do art. 42, do CDC, bem como do art. 940 do CC. Quanto aos 

danos morais, constata-se que o nome da autora foi negativado em 

decorrência de débito que estava sendo discutido nos presentes autos 

(Num. 14454140), mesmo após ter sido concedida a liminar vedando a 

inscrição do débito nos cadastros de restrição ao crédito, consoante 

fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: 

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME 

DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

EXISTÊNCIA DE PROVA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INSCRIÇÃO 

DISCUTIDA EM JUÍZO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

SENTENÇA REFORMADA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - 

INDEVIDA NESTE MOMENTO - RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO DA 

PARTE RECLAMANTE E IMPROVIDO O DA PARTE RECLAMADA.1- A parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não 

ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC.3 - Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do 

dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da 

inclusão indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito. Assim, restando comprovado que a inscrição fora indevida, o 

dano moral resta configurado.4 - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no 

presente caso, uma vez que as outras negativações existentes no nome 

da parte reclamante foram objeto de discussão judicial.5- Reforma da 

sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.6- Para que a 

parte reclamante possa executar a multa astreinte, necessário se faz 

aguardar o trânsito em julgado da decisão que confirmar a tutela e a 

fixação da multa.7- Recursos conhecidos. Provido o da parte reclamante e 

improvido o da parte reclamada.” (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI 
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MORAES SIQUEIRA, J. 21/10/2016, DJE 26/10/2016) Sendo assim, devida 

a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando que 

a reclamada se trata de pessoa jurídica que utiliza seu CNPJ para diversas 

transações diárias; 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 

PARCIALMENTE 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 no valor de R$6020,32 e, CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 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). 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: 1000525-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR DANTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000525-32.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADAIR DANTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$3.005,98, pugnando pela declaração 

da inexistência de tal débito, bem como indenização por danos morais. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois bem, 

verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta 

toada, da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que restou 

demonstrado nos autos a existência de irregularidade no medidor de 

energia da reclamante, consistente em desvio de energia pelo neutro 

isolado, termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, juntados 

em Num. 13839396. Deve ser registrado, ainda, que é desnecessária a 

juntada de laudo pericial elaborado por laboratório certificado, visto que a 

irregularidade era externa ao medidor, consistindo, apenas, no neutro 

isolado, fazendo com que uma parte do produto consumido não fosse 

registrada pelo aparelho, circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer 

por ação humana e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção 

que após a correção da irregularidade houve aumento considerável do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, 

consoante histórico de consumo de Num. 13839380, circunstância que 

reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. 

Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$3.005,98, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. 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: 1000863-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR SGUISSARDI (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 

1000863-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUCEMAR SGUISSARDI 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c 

danos morais e materiais, sob a alegação de que foi negativada, 

indevidamente, pela parte reclamada, por dívida já paga, requerendo seja 

indenizada por danos morais e materiais pelos gastos com a contratação 

de advogado. A parte reclamada apresentou contestação no Num. 

13978897, aduzindo que não houve a comprovação dos alegados danos 

morais e materiais sofridos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Prefacialmente, verifico que quanto à inexistência da dívida, aplica-se ao 

caso o disposto no art. 341 do NCPC, eis que o reclamado sequer se 
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manifestou em contestação, presumindo-se, desta forma, como 

verdadeiras as alegações do autor de inexistência do débito. Quanto aos 

danos morais, constata-se que o nome da parte autora foi negativado em 

decorrência de débito inexistente, 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 que a reclamada se trata de pessoa jurídica que utiliza seu 

CNPJ para diversas transações diárias; 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. Quantos aos danos materiais decorrentes 

da contratação de advogado para ajuizamento da demanda são incabíveis, 

eis que, segundo entendimento pacificado no STJ, “os custos decorrentes 

da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não 

constituem danos materiais indenizáveis” (STJ. 4ª T. Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

AgInt no REsp 1675581/SP, J. 27/02/2018, DJe 07/03/2018) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

confirmar a liminar concedida, declarar a inexistência dos débitos 

discutidos na inicial e, CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a 

título de danos morais, o 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 como julgar IMPROCEDENTES os pedidos de 

indenização por danos materiais. 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: 1000723-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE FATIMA SIQUIERI (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000723-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIANA DE FATIMA SIQUIERI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Procedimento de Tutela antecipada de urgência em 

caráter antecedente em que, no Num. 11849380, o pedido de tutela foi 

deferido. O artigo 303, §1º, do NCPC, dispõe que concedida a tutela 

antecipada, deverá ser procedida a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias. In casu, não houve, até o momento a referida emenda pela parte 

autora. Ademais, nos termos do Enunciado 163 do FONAJE, os 

procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, 

na forma prevista nos arts. 303 a 310 do NCPC, são incompatíveis com o 

Sistema dos Juizados Especiais, razão pela qual, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

FELLIPE MAKARI MANFRIM (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: 

1000621-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER ZERWES HANEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$5.656,61, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito, bem como pela indenização por danos morais. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Em que pese a 

constatação de irregularidade no medidor do reclamante, certo é que, 

após a inspeção realizada no medidor (Num. 13962147), não trouxe a 

parte reclamada qualquer comprovação de que o consumo de energia 

elétrica da reclamante sofreu alterações nos meses subsequentes, ônus 

que lhe incumbia, forte no art. 6º, VIII, do CDC, mostrando-se indevida a 

fatura de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, tampouco negativação do nome do reclamante, com o que não há 

que se falar em danos morais, visto que a mera emissão da fatura, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 295 de 635



enseja tal reparação. Sobre o tema: E M E N T A RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se 

esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a 

realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se a 

concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação 

de receita/consumo no valor de R$5.656,61. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006742-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELES (REQUERENTE)

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006742-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANA TELES REQUERIDO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que se busca a inexistência do débito cobrado 

pela parte reclamada, ante a ausência de relação jurídica entre as partes, 

bem como a condenação da reclamada em danos morais, sob a alegação 

de que foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que alega 

não ter contraído. O reclamado, devidamente citado, não apresentou 

contestação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não apresentou contestação, apesar de 

citado e intimado, nos termos do artigo 344 do CPC, reputando verdadeiros 

os fatos alegados no pedido inicial. Isso porque, afirmando o consumidor 

que nunca contratou serviço junto à reclamada, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da cobrança e, consequentemente, do apontamento 

junto aos órgãos de restrição ao crédito, o que não o fez, razão pela qual, 

impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade da cobrança da dívida em 

questão. 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; 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 como para determinar que a reclamada 

proceda com a baixa definitiva 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: 1000978-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TOLENTINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000978-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OSVALDO TOLENTINO 

RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que se controverte 

fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$6.698,46, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 
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consistente em um furo no medidor que, depois de encaminhado para 

perícia, em inspeção geral, o mesmo fora reprovado, consoante laudo do 

IPEM e termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado pelo 

consumidor, juntados em Num. 14309027, documentos que não foram 

objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. 

Ademais, é de fácil percepção que após a correção da irregularidade 

houve aumento considerável do consumo de energia elétrica na unidade 

consumidora da reclamante, consoante histórico de consumo de Num. 

14309030, circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca do 

desvio de energia elétrica. Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA 

PELO USUÁRIO – QUEDA SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO 

POSTERIOR À TROCA DO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO 

FATURAMENTO – CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA 

ANEEL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) No mais, considerando que resta 

demonstrada a legalidade da cobrança, deve ser julgado procedente o 

pedido contraposto formulado pela parte reclamada. Posto isso, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, bem como julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a 

reclamante à pagar à reclamada o valor de R$6.698,46, devidamente 

corrigidos pelo INPC e com juros legais a partir do vencimento. 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: 1000382-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS (ADVOGADO(A))

F J TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000382-43.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ONG MOVIMENTO NACIONAL 

DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B. REQUERIDO: F J 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança e danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, em que pese a juntada de procuração (id. 11558867), o 

procedimento dos juizados especiais cíveis não admite a representação 

da pessoa física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da 

parte, conforme previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos 

análogos, é a orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

COMBINADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR 

CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. 

AUTOR REPRESENTADO POR PROCURADOR. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, 

"CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA 

PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL 

DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, a capacidade das 

partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam 

perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, 

inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada a figura da representação 

nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do 

comparecimento pessoal das partes nos atos processuais, nos termos do 

art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 

13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI (ADVOGADO(A))

EDIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000827-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDIMARA DA SILVA 

REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos 

etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que seu nome foi 

negativado pela reclamada, porém não entabulou qualquer negócio jurídico 

com esta, motivo pelo qual pugnou pela declaração da inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

reclamada defende a existência e regularidade do contrato firmado entre 

as partes, juntando os contratos firmados, apresentando pedido 

contraposto (Num. 13820836). A reclamante não impugnou a contestação. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a reclamada apresentou o 

contrato que ensejou a negativação controvertida neste feito (Num. 

13984560), o qual não foi objeto de impugnação pela reclamante. Ademais, 

da análise da assinatura lançada nos contratos juntados pela ré (Num. 

13984560), constata-se a nítida semelhança com aquelas lançadas na 

procuração de Num. 11874359, bem como no RG da reclamante (Num. 

11874396). Tecidas tais considerações a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe, circunstância que recomenda o 

acolhimento do pedido contraposto apresentado pela reclamada, com a 

condenação da reclamante no pagamento do valor em aberto (R$ 340,00), 

relativos ao contrato entabulado entre as partes, com a incidência da multa 

de 10%, prevista em contrato, a qual não se revela abusiva. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em contrapartida, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto, condenando a reclamante no 

pagamento do valor de R$ 340,00, acrescidos da multa contratual de 10%, 

correção monetária e juros legais a partir do vencimento. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001009-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTUNES (REQUERENTE)

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001009-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO ANTUNES 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação 

de declaração de inexistência de débito c/c danos morais, sob a alegação 

de que foi negativada, indevidamente, pela parte reclamada, por dívida que 

não contraiu. A parte reclamada apresentou contestação, sustentando a 

incompetência do juizado especial para processar e julgar a presente 

demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, aduzindo 

que uma pessoa portando documentos com os dados do autor efetuou a 

aquisição de produtos na loja da ré, tendo optado por realizar o pagamento 

através de financiamento, com emissão de carnês, porém não realizou o 

pagamento de nenhuma parcela. Por fim, sustenta a inexistência de dano 

moral suportado pela parte autora. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Primeiramente, verifico que não há necessidade de dilação probatória, com 

realização de perícia, eis que pela simples leitura dos documentos 

acostados na inicial e na contestação é possível vislumbrar que o autor foi 

vítima de fraude por terceiros, os quais se utilizaram de seus dados para 

compra de equipamentos junto à parte reclamada. Constata-se que tanto a 

foto, quanto a assinatura constantes no RG juntado pela parte reclamada 

no Num. 14215309 são diversos da fotografia e assinatura constante no 

documento juntado pelo autor (Num. 12012249), sendo desnecessária a 

produção de prova técnica para referida constatação. Desta forma, 

demonstrado pelos documentos constantes nos autos a fraude na 

utilização dos dados do autor é de ser reconhecida a inexistência do 

débito. Quanto aos danos morais, constata-se que o nome da parte autora 

foi negativado em decorrência de débito não contraído pelo reclamante, 

consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento 

do TJMT: “RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO COMPROVADA RELAÇÃO 

CONTRATUAL - FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO MINORADO – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE.1- ‘A responsabilidade do fornecedor é 

interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ele não 

se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, 

pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do 

usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes.’ 

(AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).2- ‘O STJ já firmou 

entendimento que ‘nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa 

jurídica’ (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 

Precedentes. (...)’ (AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

01/08/2017).3- ‘A indenização por danos morais possui tríplice função, a 

compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para 

condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para 

dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da 

indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a 

lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)’ 

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)”. (TJMT. Primeira Câmara 

de Direito Privado, Ap 60659/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, J. 19/09/2017, DJE 25/09/2017) 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; 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 declarar a inexistência dos débitos discutidos na inicial e, 

CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de danos morais, o 

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). 

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: 1000846-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI DE MORAIS (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (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: 

1000846-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: IRANI DE MORAIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que sofreu 

prejuízos materiais, consistente em danos no compressor de sua geladeira 

decorrente de oscilação de energia elétrica, motivo pelo qual manejou a 

presente ação de reparação em danos materiais e morais. O reclamado, 

devidamente citado, apresentou contestação em Num. 14202343, arguindo 

inexistência de falha na prestação de serviço, bem como ausência de 

provas de que os danos causados na geladeira da reclamante derivaram 

de oscilações de energia elétrica, impugnando o laudo apresentado com a 

inicial. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, em que pese a 

impugnação da reclamada com relação ao laudo técnico apresentado com 

a inicial, sob a assertiva de que se trata de documento unilateral formulado 

por empresa contratada pela reclamante, certo é que a reclamada não 

indicou nenhuma circunstância capaz de afastar a conclusão do técnico 

responsável pela emissão do laudo controvertido. Ademais, a reclamante 

informou em sua inicial o número de um protocolo relativo ao contato com a 

reclamada acerca da oscilação de energia no dia dos fatos narrados na 

inicial (Protocolo nº. 28131081), sendo que a reclamada não fez qualquer 

consideração a respeito de tal protocolo, tampouco carreou aos autos o 

seu conteúdo. Da mesma forma, mostra-se crível a narrativa da autora, eis 

que no documento juntado pela reclamada consta ordem de serviço nº. 

23227806, do dia 21/10/2015, próxima a data dos fatos, relativa a 

inspeção e vistoria de danos elétricos. Tecidas tais considerações, é de 

rigor o ressarcimento do valor despendido pela autora em razão da falha 

na prestação de serviços da reclamada, qual seja: R$ 1.410,00 (Num. 

11884930). Por outro lado, os danos morais alegados não devem ser 

acolhidos, porquanto é sabido que o dano moral indenizável deve prover 

de conduta ilícita apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o 

sofreu, o que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de 

abalo psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano não são ocorrências suficientes para a caracterização do dever 

de indenizar. In casu, não houve situação relatada que pudesse ser causa 

suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar 

ensejo a danos morais indenizáveis, tratando-se de mera negativa de 

ressarcimento na via administrativa. Ante o exposto, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado 

a restituir à reclamante o valor de R$ 1.410,00, monetariamente corrigido e 

com juros legais a partir do desembolso. 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: 1000877-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE SOUSA (REQUERENTE)

WILER MARQUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000877-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO DE 

SOUSA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RECLAMAÇÃO ajuizada por ANTONIO BENEDITO DE SOUSA, 

em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. É o sucinto relatório. 

Decido. Compulsando os autos da presente ação, verifico que se trata de 

ação idêntica a ajuizada sob o n° 1000867-43.2016.8.11.0040, 

anteriormente a esta, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 

Posto isso, nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, 

RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 

1000867-43.2016.8.11.0040, JULGANDO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CARLA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000216-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JESSICA CARLA RODRIGUES 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a fatura de água com vencimento em 

07/01/2018, sob a arguição de que seria abusiva, eis que não reflete o 

real consumo da residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade 

de tais débitos com a readequação dos valores. A reclamada, em sede de 

contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo pela 

necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, defendeu a 

regularidade da fatura. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, eis que tal prova resta 

inviabilizada devido ao tempo decorrido. Pois bem, a questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve, in casu, inversão do 

ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, a parte reclamante sustenta cobrança exacerbada do 

consumo de água na fatura com vencimento em 07/01/2018 (R$763,29) 

assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal médio da 

residência com três pessoas, em torno de R$ 40,00. A reclamada, por sua 

vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de consumo entre as 

partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, incumbiria à 

reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade da cobrança. 

É justo que assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente 

dispõe – ou deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento 

das cobranças. Logo, é forçoso reconhecer que os valores da fatura 

impugnada pela reclamante se mostram excessivos e incompatíveis com o 

perfil de seu consumo, devidamente demonstrado pelo gráfico de Num. 

11457622. Desta feita, constatada a elevação abrupta de consumo mensal 

de água no mês impugnado, sem qualquer justificativa, deve ser 

assegurado ao consumidor o pagamento da fatura devida com base no 

seu consumo médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: 

“Art. 63. Não sendo possível a apuração do volume consumido em 

determinado período, o faturamento será feito pelo consumo médio, com 

base no histórico do consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio 

será calculado com base nos últimos 03 meses de consumo medido”. Ante 

o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a 

fatura impugnada pela reclamante, com vencimento em 07/01/2018 (R$ 

763,29), devendo a reclamada emitir fatura de cobrança do consumo no 

período impugnado pela média de consumo dos três meses imediatamente 

anteriores e compensar, este débito ou de faturas futuras, com eventual 

crédito advindo de pagamentos realizados pela reclamante, confirmando a 

liminar deferida no alvorecer da demanda. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo 

de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000162-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTINA MEDEIROS (REQUERENTE)

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000162-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALINE CRISTINA MEDEIROS 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que se busca a indenização por danos materiais e morais 

sofridos em razão da falha do serviço prestado pela reclamada. Sustenta 

que efetuou a compra de um aparelho portátil de cortar cabelos, tendo 

efetuado o pagamento, porém o mesmo não foi entregue. A reclamada 

apresentou contestação, suscitando ilegitimidade passiva, uma vez que o 

produto foi anunciado e vendido por terceiro no marketplace da reclamada. 

No mérito, aduz que o produto foi entregue com poucos dias de atraso, 

não havendo danos à parte reclamante. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 

reclamada, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, “(...) a 

empresa que, por meio de site da internet, atua perante o mercado 

consumidor divulgando produtos e atraindo clientela para comerciantes 

que utilizam de tal serviço para negócios virtuais, sendo remunerada para 

tal atividade, é solidariamente responsável pela ausência de entrega da 

mercadoria, haja vista que integra a cadeia de fornecedores, promovendo 

a aproximação do consumidor com o vendedor, ainda que não tenha 

nenhuma ingerência nas relações de consumo daí advindas ou não seja 

hospedeira dos endereços eletrônicos que fornece (...)”. (TJMT. Terceira 

Câmara de Direito Privado, Ap 39090/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, J. 23/07/2014, no DJE 30/07/2014). É 

incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, bem 

como os danos suportados com a devolução dos valores já pagos. 

Quanto aos danos materiais, os mesmos restam demonstrados pelo 

comprovante do pedido do produto anexo à contestação (Num. 13477497 

– pag. 07), onde se constata a compra do produto, no valor de R$49,87, 

pela parte reclamante. No mais, embora a parte reclamada tenha alegado 

que o produto foi entregue à reclamante, fato é que a mesma não juntou 

aos autos qualquer comprovação para tanto, qual seja, o comprovante de 

recebimento do correio/transportadora com assinatura da reclamante, 

ônus que lhe incumbia. No que tange ao dano moral pleiteado, entendo que 

não está caracterizado no caso em questão. É consabido que o dano 

moral indenizável deve prover de conduta ilícita apta a atingir os direitos da 

personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se está diante 
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de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Pequenos 

transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são ocorrências 

suficientes para a caracterização do dever de indenizar. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título 

de danos materiais o valor de R$49,87, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso, bem como JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização 

por danos morais. 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: 1001017-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES ANGELO STRAMARI (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001017-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUARES ANGELO STRAMARI, 

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. REQUERIDO: FRIBON TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança e danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, em que pese a juntada de procuração (id. 12017871), o 

procedimento dos juizados especiais cíveis, não admite a representação 

da pessoa física, ante a necessidade de comparecimento pessoal da 

parte, conforme previsto no art. 9º, caput, da Lei n. 9.099/95. Em casos 

análogos, é a orientação jurisprudencial: E M E N T A RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

COMBINADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. 

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR 

CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DE AÇÕES ENTREGUES A MENOR. 

AUTOR REPRESENTADO POR PROCURADOR. OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. ART. 8º, § 1º, INC. I E ART. 9º, 

"CAPUT" DA LEI Nº 9.099/95, QUE VEDA A REPRESENTAÇÃO DA 

PESSOA FÍSICA, PELA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL 

DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 

Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, a capacidade das 

partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam 

perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, 

inclusive de ofício, a qualquer tempo. É vedada a figura da representação 

nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do 

comparecimento pessoal das partes nos atos processuais, nos termos do 

art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei n. 9.099/95. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

8011657-87.2016.8.11.0055. Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 

13/11/2017, DJE 16/11/2017) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC c/c 51, I, da Lei 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE ANE BARROS DIAS (REQUERENTE)

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000402-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MEIRE ANE BARROS DIAS 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO ajuizada por MEIRE ANE BARROS DIAS, em desfavor de 

LOJAS PONTO FRIO – VIA VAREJO S/A. É o sucinto relatório. Decido. 

Compulsando os autos da presente ação, verifico que se trata de ação 

idêntica a ajuizada sob o n° 1002062-97.2017.8.11.0040. Na referida ação, 

já fora reconhecida a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da reclamada em danos morais. O pedido de indenização por 

danos morais neste feito traz como fundamento nova inscrição perpetrada 

pela reclamada em 20/12/2017, porém, quando da referida inscrição, a 

ação anterior ainda não havia sido julgada, de modo que a inscrição que 

ampara o pleito neste feito ocorreu no curso daquela demanda. Assim, 

cabia ao reclamante, naqueles autos, postular a exclusão do aponte, 

sendo que inexiste fato novo a dar azo a nova condenação por danos 

morais, porquanto o pedido, a causa de pedir e os fundamentos dessa 

ação são objeto de decisão proferida em outro feito, cuja sentença pende 

de trânsito em julgado. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUIDO E CONDENADA A 

RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

PRETÉRITA AÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO HAVIDA AO TEMPO DA 

ANTERIOR DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE REINSERÇAO DE REGISTRO 

NEGATIVO. AUSENTE FATO NOVO A ENSEJAR ABALO MORAL 

INDENIZÁVEL. COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71006907182, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do RS, Relator: Silvia 

Maria Pires Tedesco, Julgado em 27/04/2018) Posto isso, nos termos dos 

artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A LITISPENDÊNCIA 

nesta ação em relação ao processo de n° 1002062-97.2017.8.11.0040, 

JULGANDO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, inciso V, do NCPC. Sem custas e honorários. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (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: 

1001078-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: WILLIAN KRISMAN SILVA 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de energia elétrica, sob a alegação de que estaria em 

desacordo com o seu real consumo, pugnando pela declaração da 

inexistência de tal débito, bem como danos morais. A requerida defendeu 

a regularidade do débito, indicando que se trata de acúmulo de consumo 

pelo faturamento pela média (Num. 14443865). É o sucinto relatório, até 
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mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que as 

faturas impugnadas não se tratam de recuperação de consumo pela 

constatação de irregularidade relativas ao desvio de energia elétrica, mas 

tão somente da existência de faturamento pela média. O procedimento 

citado consiste no faturamento da energia elétrica pela média de consumo 

em razão da impossibilidade de leitura do real consumo na unidade 

consumidora, devidamente autorizado no artigo 87, da Resolução 

414/2010, da ANEEL. Nesta toada, se o funcionário da reclamada ao 

realizar a leitura na unidade consumidora constata a impossibilidade de 

fazê-lo realiza um registro, fazendo com que a reclamada emita fatura pela 

média de consumo do cliente. Ato contínuo, no mês seguinte (ou no 

máximo em três ciclos seguintes - §1º do artigo 87), realiza-se a leitura do 

real consumo, quando ocorre o acerto de faturamento que consiste no 

abatimento dos valores já faturados pela média e cobrança dos valores 

excedentes, nos exatos termos do §3º do artigo 87 da Resolução 

414/2010, da ANEEL. In casu, constata-se que esses foram os fatos que 

levaram à apuração do valor constante na fatura impugnada. Sobre o tema 

o TJMT não destoa: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR 

MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA DE CICLO A MAIOR. 

REVISÃO DA FATURA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. 

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. (Enunciado 54, do 

FONAJE) Não havendo necessidade de produção de prova pericial e 

sendo possível o julgamento com base em outras provas, deve ser 

rejeitada a preliminar de incompetência. Havendo a leitura por média nos 

meses de 06/2016 a 10/2016 o acerto do faturamento deve ser realizado 

no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura. 

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização 

da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido 

mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, 

inexistindo irregularidade (grifo nosso). Restando demonstrada a 

legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços 

prestados, incabível indenização por dano moral. (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 1000010-07.2017.8.11.0048. Rel. Valmir Alaercio dos Santos, J. 

23/11/2017, DJE 27/11/2017) Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC. 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: 1001125-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CARDOSO RIBEIRO (REQUERENTE)

PAULA CRISTINA BALESTRIN (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: 

1001125-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE CARDOSO RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação sob a alegação de que houve a 

suspensão da energia elétrica na propriedade rural do reclamante, a qual 

foi restabelecida nas propriedades vizinhas no mesmo dia, porém, na 

propriedade do reclamante a suspensão permaneceu por dois dias, motivo 

pelo qual requer a condenação da reclamada em danos morais. A 

reclamada em sede de contestação indicou que a suspensão se deu por 

motivo de força maior (descarga atmosférica). É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, a reclamada não controverteu a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, tampouco o tempo despendido para 

regularização, justificando que os fatos se deram por motivo de força 

maior (raio). Porém, não trouxe aos autos qualquer prova de que a 

interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade rural do 

reclamante se deu em virtude de descarga atmosférica, ficando apenas 

no campo das alegações. Da mesma forma, deixou de apresentar 

justificativa plausível para o fato de restabelecer a energia elétrica das 

propriedades vizinhas ao autor no mesmo dia da interrupção, ponto não 

impugnado em contestação, enquanto no imóvel do autor o 

restabelecimento se deu após dois dias. Sendo assim, resta caracterizada 

a falha na prestação dos serviços pela reclamada, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados. O reclamante alega que sofreu 

danos morais, visto que seu imóvel se trata de propriedade rural, a qual 

ficou desguarnecida de energia elétrica por dois dias, circunstância que 

prejudicou o fornecimento de água (advinda de poço artesiano), inclusive, 

para os animais de sua chácara, aliado a perda dos alimentos perecíveis 

(carne para consumo) pela ausência do resfriamento. Tecidas tais 

considerações e considerando a essencialidade dos serviços prestados 

pela reclamada, resta configurado o dano moral. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PAGAMENTO 

EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - 

DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica 

aliada a inexistência de débito pendente junto a recorrente e falta de 

notificação prévia, gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, 

por se tratar de um bem de caráter essencial. 2- Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho 

que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra 

adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 

4- Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os 

juros de mora fluem a partir da citação. 5- Recurso conhecido e improvido. 

(TJMT - Turma Recursal Única. RI 1000008-79.2016.8.11.0013. Rel. 

Valdeci Moraes Siqueira, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018). Já no que tange 

ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste 

modo, considerando que se trata de unidade consumidora instalada em 

propriedade rural; considerando o tempo que o consumidor ficou sem 

energia elétrica (dois dias); 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais o 

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 da citação. 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: 1000562-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

ARLEN DE JESUS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ARLEN DE JESUS 

ROCHA Reclamado: TELEFONICA BRASIL S.A. Processo nº. 

1000562-59.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000555-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Verifica-se que pretende o reclamante a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT. No entanto, verifico 

que o presente feito exige procedimento não admissível no Juizado 

Especial, pois eventual incapacidade só poderá ser constatada por meio 

de perícia médica, de modo que afastada, pela complexidade da causa, a 

competência deste Juízo, conforme jurisprudência da Turma Recursal 

deste Estado: “Recurso Inominado: 8010734-31.2015.8.11.0044Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PARANATINGA - MTRecorrente: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROSRecorrida: ANDREIA 

CRISTINA FERREIRA DE CASTROJuíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊAData do Julgamento: 23/02/2018EMENTA:RECURSO 

INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LAUDO 

OFICIAL. RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERAIS QUE NÃO QUANTIFICAM O 

GRAU DA LESÃO. NECESSDADE PERÍCIA TÉCNICA. PRELIMINAR 

ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A invalidez permanente e o seu 

percentual deve ser comprovada pela parte autora por meio de laudo 

pericial, elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5º, do art. 5º da 

Lei 6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009, não se admitindo o relatório emitido por médico particular para tal fim. 

2. Ainda que fosse diferente, denota-se que os laudos médicos acostados 

aos autos não quantificam o grau da lesão. O Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que há necessidade de graduação da lesão, mesmo para os 

acidentes anteriores à Medida Provisória que alterou a referida Lei 

6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma proporcional 

(Reclamação n.º 5427/MT).3. As causas que demandam prova pericial 

fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e 

os princípios norteadores (grifei).4. Sentença reformada.5. Recurso 

conhecido e provido”. (TJMT. Turma Recursal Única, LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORREA, J. 23/02/2018, DJE 27/02/2018) Ante o exposto, 

REJEITO A INICIAL, porquanto reputo inadmissível o procedimento especial, 

e por tal razão JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem honorários e custas (Lei 

n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156610 Nr: 7322-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB/MT 21.678

 Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código 

de Processo Penal, PRONUNCIO o réu Alessandro da Silva Aguiar, 

devidamente qualificado, por infração ao disposto no art. 121, § 2.º, 

incisos II, III e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento 

pelo Tribunal do Júri.A propósito, de outro lado, passo a analisar a 

viabilidade de o requerido aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal 

do Júri [art. 413, § 3.º do Código de Processo Penal].Não reconheço ao 

requerido o direito de apelar em liberdade. A uma porque a base empírica 

sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à 

manutenção do réu provisoriamente segregado (com o propósito de 

salvaguardar a ordem pública, dado a gravidade concreta da ação 

criminosa), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se 

operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático 

subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção 

que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que 

tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do 

réu. A duas porque o requerido permaneceu preso durante toda a 

instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa 

etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja 

agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso 

interposto em seu benefício em liberdade.Declaro esta por publicada com a 

entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. Dispensado o registro, na forma 

p rev i s ta  na  CNGC/MT.  I n t imem-se  e  Cumpra -se .À s 

providências.Sorriso/MT, 22 de agosto de 2018.Emanuelle Chiaradia 

Navarro Mano,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196496 Nr: 7687-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar, sem matéria preliminar, nos termos do 

art. 55, §4º, Lei nº 11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de SETEMBRO 

de 2018, às 16h00m.

 Intime-se e/ou requisitem-se as testemunhas elencadas em fls. 50 e 60. 

Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

 Intimem-se e/ou requisitem-se o denunciado.

 Cientifique o MPE e a Defesa.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 163181 Nr: 11073-07.2016.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Vistos etc.

Intime-se a acusada Mariana Reis Moscatelli de Carvalho, na pessoa dos 

Ilustres Advogados de Defesa e cientifique-se o MP acerca do retorno dos 

autos.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de fls. 388/398, conforme 

certidão de fl. 401, certifique-se no respectivo executivo com cópia do 

acórdão, transformando o executivo provisório em definitivo.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196814 Nr: 7880-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIOS KURZ OTTONI, RAFAEL 

PAIXÃO, MAURO CÉSAR MOREIRA MENDES, FERNANDO SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dineia de Souza Costa - 

OAB:21272, MARCOS ABRAÃO SILVA LIMA - OAB:24.646-O/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DOS ACUSADOS, DRA DINÉIA DE SOUZA 

COSTA PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS SUAS DEFESAS 

PREVIA NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 196422 Nr: 7636-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE DEFESA PRELIMINAR NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO CARLOS ANDRÉ DE 

SOUZA VIEIRA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183327 Nr: 11140-35.2017.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. ANTONIO LENOAR MARTINS, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE DEFESA PRELIMINAR NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE VINICIUS PEREIRA SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 139738 Nr: 10524-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DE LIMA CARVALHO, ERICA 

FONSECA GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos, etc.

Deixo de acolher o pedido do MPE de fls. 217/220, uma vez que o acusado 

Mateus de Lima Carvalho comunicou nos autos as fls. 143/145, sendo 

inclusive interrogado por CP no endereço indicado, conforme fl. 191/193.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de Instrução e Julgamento 

designada na fl. 214.

 Requisite-se a testemunha PM Aníbal, e intime-se a acusada Érica 

Fonseca Galvão da Silva.

 Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.

 Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 91723 Nr: 5743-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANGELO KOZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 PROCESSO Nº. 5743-68.2012.811.0040.

CÓDIGO Nº. 91723.

Vistos, etc.

De acordo com a cota ministerial de fl. 211, designo audiência de 

continuação para o dia 19 de setembro de 2018, às 17h30min.

 Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Três Lagoas/MS para 

oitiva da testemunha Rosa de Jesus Gonçalves, conforme endereço de fl. 

211.

 Intimem-se as testemunhas Eurípedes da Penha, no endereço de fl. 211, e 

Adhely Hernandes Dalmolin no endereço de fl. 185.

 intime-se o MP e a Defesa.

Às providências, cumpra-se.

 Sorriso-MT, em 25 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 182343 Nr: 10469-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265

 Processo nº. 10469-12.2017.811.0040.

Código nº. 182343.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar à fl. 61 sem qualquer matéria 

preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 18 de setembro de 

2018, às 13h30m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado de Defesa.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas à fl. 6.

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 17 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 139738 Nr: 10524-31.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DE LIMA CARVALHO, ERICA 

FONSECA GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Vistos etc.

Redesigno a audiência para o dia 19/09/2018 às 13hrs30minutos.

Requisite-se a testemunha PM Anibal da Silva.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183198 Nr: 11028-66.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE LIMA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12 de setembro de 

2018, às 13h30m.

 Defiro os pedidos de fl. 40, primeiro e segundo parágrafos.

 Indefiro, por ora, o pedido concernente ao reconhecimento de 

hipossuficiência do acusado, vez que a mera declaração de 

hipossuficiência não faz prova suficiente a ensejar o reconhecimento do 

benefício.

 Proceda-se à intimação e requisição do denunciado.

Cientifique o MP e a DPE acerca da presente decisão

 Intimem-se, fls. 34 e 40.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56043 Nr: 114-84.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE ANDRE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ATAIDE ANDRE COSTA, Cpf: 

01558208186, Rg: 18438016, Filiação: Jose Alceu Ferreira Costa e Maria 

Helena de Sá, data de nascimento: 26/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Sete Quedas-MS, solteiro(a), ajudante geral, Telefone 65-3549-4274. 

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. bem como, para informar número da conta corrente, 

agência, RG, CPF, para o fim de restituição da fiança prestada.

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, por 

sentença, de Ataíde André Costa, devidamente qualificado nos autos, em 

virtude de ter-se operado a prescrição da pretensão punitiva em abstrato 

do crime tipificado no artigo 306, da Lei 9.503/97, o que faço com 

fundamento no art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do 

Código Penal e art. 61 do Código de Processo Penal.Determino a 

restituição da fiança de fl. 49 ao acusado. Intime-o para tal 

finalidade.Transitada em julgado esta sentença proceda-se as devidas 

baixas na distribuição, sem a cobrança de emolumentos e/ou custas. 

Determino que o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para 

os Institutos de Identificação.Declaro esta por publicada com a entrega em 

Secretaria da 5ª vara. Dispensado o registro, na forma prevista na 

CNGC/MT. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso - MT, em ¬¬22 de julho de 

2016.Marina Carlos FrançaJuíza Substituta, em Substituição Legal.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fabiane Nascimento, 

digitei.

Sorriso, 31 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Certifico e dou fé, quanto a TEMPESTIVIDADE do recurso de apelação 

ofertado pela defesa a fl.327. Assim, IMPULSIONO o presente para 

apresentação das razões.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 064/2018/DF

 O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

Lei, etc...

CONSIDERANDO que a Gestora Judiciária da 2ª Vara Cível, Senhora 

Rosani Nascimento da Silva Almeida, matrícula 7738, estará em usufruto 

de compensatórias dias 30 e 31/08/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor VALDEIR FERREIRA LIMA, matrícula 7761, Técnico 

Judiciário, lotada na Secretaria da 2ª Vara Cível desta Comarca, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário Substituto, no período de 30 e 31 de 

agosto de 2018, durante a ausência da titular.

 Publique-se.

 Registre-se.

Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Tangará da Serra, 29 de agosto de 2018.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 239129 Nr: 6562-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ACOLHO a exceção de pré-executividade para extinguir a execução de 

obrigação de fazer (...), EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO(...),fazendo-o com arrimo no artigo 485, inciso IV, do 

CPC.CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor executado, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, SUSPENDO a condenação, uma vez 

que DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na inicial, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC.Por outro lado, no que se refere à execução por 
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quantia certa, a parte executada, expressamente requer à fl. 94, item “a”:

(...). Logo, o depósito visualizado à fl. 67 fora realizado para a quitação da 

aludida obrigação de pagar quantia certa.Depois, acerca do depósito de 

67, manifestou a parte exequente (fl. 101):(...)Logo, considerando a 

manifestação expressa do credor de que o valor depositado à fl. 67 quita 

integralmente a execução por quantia certa, bem como considerando que 

se trata de direito disponível da parte exequente, diante da quitação do 

débito pela parte executada, inexiste motivo para o prosseguimento do 

feito. Logo, na forma do art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, 

DECLARO EXTINTA a vertente execução.Bem por isso, EXPEÇA-SE alvará 

do valor depositado à fl. 67 em favor da parte exequente, cumprindo, se 

for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, tal qual o PROVIMENTO N. 

68/2018 DO CNJ.No mais, não obstante a decisão de fls. 57/57-verso, uma 

vez que a parte exequente expressamente concordou com o depósito de 

fl. 67 para a quitação integral da dívida, DESCONSTITUO a penhora de fls. 

40/41 e, via de consequência, DETERMINO o seu desbloqueio.Por 

interpretação sistemática, AGUARDE-SE o prazo estabelecido no 

PROVIMENTO N. 68/2018 DO CNJ. Após, PROMOVA-SE o desbloqueio do 

aludido valor.(...) CONDENO a parte executada nas custas processuais e 

taxa judiciária remanescentes, se houver.P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

OFICIEM-SE aos órgãos de proteção ao crédito para que, no prazo de 15 

dias, promovam a baixa das restrições de fls. 55/56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266751 Nr: 29656-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIECI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATAN DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Caroline Gonçalves Barros - OAB:24177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens que 

guarnecem a residência da parte executada, como requerido, observando 

a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

No ponto, caso se revele infrutífera a diligência acima, na mesma 

oportunidade, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 10% sobre o 

valor atualizado do débito executado, na forma do artigo 774, inciso V e 

parágrafo único, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema SerasaJud, como requerido “b” de fl. 36-verso.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276701 Nr: 6325-13.2018.811.0055

 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: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De início, MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios 

fundamentos. REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator. 

SUSPENDA-SE o cumprimento da decisão de fls. 67/68-verso, conforme 

determinado às fls. 107/109. AGUARDE-SE o julgamento do agravo de 

instrumento. No mais, DEFIRO o pedido de aditamento da inicial, como 

pleiteado às fls. 98/103-verso. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 30 dias, EMENDAR a inicial no que tange ao valor da 

causa, com a quantificação do valor atinente aos danos morais e inclusão 

no valor da causa (fl. 26-verso – item “G.1”). ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251782 Nr: 18141-26.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, ANDRIELI FERNANDES PICINATTO FRIGERI 

- OAB:OAB/PR 77.904, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, FERNANDA BORGES BARRETO - OAB:OAB/PR 65.531, 

GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - OAB:OAB/PR 69.672, MAICON 

FRANCISCO TRIDA GALVÃO - OAB:OAB/PR 85.263, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849, ZELAIDE NUNES GASPARINO - 

OAB:OAB/PR 84.648

 Vistos.

Diante do pleito de reconsideração de fls. 202/204 e documentos de fls. 

205/214, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE a parte 

demandada para, no prazo de 15 dias, manifestar se promoverá a retirada 

do produto e/ou se não se opõe ao seu descarte, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição às medidas que serão tomadas pela parte autora 

em relação ao aludido produto, inclusive, o seu descarte.

No caso de manifestação expressa da parte demandada em promover a 

retirada do produto e/ou o seu descarte, desde já, DEFIRO.

Caso haja irresignação, devidamente fundamentada, acerca da 

retirada/descarte, CONCLUSOS.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIMEM-SE as partes para, 

no prazo de 15 dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

INTIME-SE. CUMPRA-SE

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 12446-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRINEU MOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:OAB/MT 12.558, FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud e Infojud, conforme documentos a seguir juntados, com o que se 

pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre o único veículo encontrado.

Vale dizer, ainda, que a pesquisa Infojud fora inexitosa.

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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 225223 Nr: 14456-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Não obstante o pagamento espontâneo visualizado às fls. 188/189, fora 

promovida a penhora nos rostos destes autos do crédito executado nos 

Autos n. 1663-55.2008.811.0055 (Código: 102820) em trâmite na Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca.

Após, aportou, às fls. 196/204, pleito para reserva dos honorários 

advocatícios contratuais e sucumbenciais do digno advogado da parte 

exequente.

Dessa feita, INTIME-SE o credor do exequente, por meio do digno 

advogado constituído nos autos indicados à fl. 192/195, bem como a parte 

demandada para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre o conteúdo da 

petição e documentos de fls. 196/204.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143226 Nr: 2728-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAMU EKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CASAGRANDE KESERLE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS ALVES FERRO - OAB: 

OAB/MT 11.838

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 15772-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De início, acerca do pleito de penhora sobre o faturamente da 

executada, é preciso dizer que, na forma do artigo 865 do CPC, se trata de 

ato excepcional. Logo, compulsando detidamente os autos, é possível 

verificar que fora realizada apenas e em uma única oportunidade a 

penhora por meio do sistema BacenJud, de modo que não se pode afirmar 

que foram esgotados todos os meios para a localização de bens da parte 

executada, de modo que, por ora, INDEFIRO o pleito de penhora sobre o 

faturamente da empresa executada.(...)Por outro lado, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, indicar quem são e o endereço 

completo das administradoras de cartão de crédito, mormente para que 

seja possível a penhora requerida sobre os recebíveis.Após, OFICIE-SE às 

operadoras de cartão de crédito para, no prazo de 15 dias, se houver, 

promover o bloqueio e transferência para conta judicial de valor existente 

em nome da empresa executada, exatamente como requerido às fls. 50, 

até o limite executado.Caso positivo o bloqueio, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora.Não havendo impugnação, EXPEÇA-SE 

alvará para levantamento/transferência dos valores, sem prejuízo, se for o 

caso, de se cumprir o artigo 450, § 3º, da CNGC, tal qual o Provimento 

68/2018 do CNJ.Caso negativo o bloqueio, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento da vertente execução.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 148/148-verso, a parte executada já fora 

citada, nos termos da certidão de fl. 118, deixando transcorrer "in albis" o 

prazo para "pagamento/embargos" (fl. 121).

Logo, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245957 Nr: 13495-70.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092

 Vistos. (...) Dessa feita, não obstante não ser a vertente demanda a via 

adequada para tal discussão, a discordância da parte exequente residiria 

apenas na ausência de atualização do valor depositado em juízo. Logo, 

pelo princípio da instrumentalidade das formas, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 dias, se concordar, promover o depósito 

do saldo remanescente, ou seja, do valor da atualização da obrigação, já 

que o principal já se encontra devidamente depositado nos vertentes 

autos, com a finalidade de pôr fim ao litígio, pugnando o que entender de 

direito. Caso promova o depósito do remanescente, INTIME-SE a parte 

embargada/exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar, pugnando o 

que entender de direito para o andamento do feito, devendo esclarecer se, 

caso haja depósito complementar, concorda com a desocupação do 

imóvel mediante o levantamento do valor depositado, uma vez que a parte 

executada elege tal condição para o levantamento do valor depositado. 

Desde já, consigna-se que, uma vez que os vertentes embargos à 

execução versam exclusivamente sobre os Autos n . 

6562-81.2017.811.0055 (Código: 239129), todo e qualquer pleito que não 

seja atinente ao objeto da aludida execução, ou seja, o cumprimento das 

alíneas "a" e "c" do instrumento público de divórcio consensual, não 

poderá ser discutido no vertente procedimento. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265272 Nr: 28650-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fls. 33/33-verso, mormente no 
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que se refere ao cumprimento do artigo 450, § 3º, da CNGC.

Sem prejuízo da determinação anterior, considerando que o depósito 

indicado à fl. 67 dos Autos n. 6562-81.2017.811.0055 (Código: 239129), 

que, inclusive, fora realizado para quitação da execução de quantia certa 

promovida naquela demanda, está vinculado ao vertente feito, 

PROMOVA-SE a transferência do aludido valor para os mencionados 

Autos da Execução n. 6562-81.2017.811.0055 (Código: 239129), em 

apenso. Afinal, nesta data, fora lançado naquele feito decisão 

determinando o levantamento do aludido valor pela parte exequente.

Com a aludida transferência e cumprida a determinação acima, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276489 Nr: 6089-61.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. De início, MANTENHO a decisão recorrida, por seus próprios 

fundamentos. REMETAM-SE as informações em anexo ao D. Relator. No 

mais, DEFIRO o pedido de aditamento da inicial, como pleiteado às fls. 

98/103-verso. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

30 dias, EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, com a 

quantificação do valor atinente aos danos morais e inclusão no valor da 

causa (fls. 26/26-verso – item “G.1”), promovendo, ainda, o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, além das custas de distribuição e contadoria, 

haja vista a ausência de feito suspensivo sobre a decisão de fls. 69/70, 

sob pena de indeferimento e consequente extinção anômala. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223936 Nr: 13321-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI LTDA EPP - 

(SUPERMERCADO MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, mormente manifestar 

sobre a pesquisa Infojud, indicando, se for o caso, bens passíveis de 

penhora.Deixo, desde já, consignado que, caso a parte exequente 

pretenda a penhora de bem imóvel deverá, na mesma oportunidade, 

apresentar a sua matrícula atualizada.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204190 Nr: 18099-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO ANDRE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO 

DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, diferente do alegado pela parte exequente, como se extrai do 

documento de fl. 138, a restrição de circulação de fl. 135 fora 

devidamente gravada sobre o veículo, inclusive, com a situação atual: 

"Ativo em 23/04/2018", como indicado expressamente no já citado 

documento de fl. 138 e desde a data em que fora gravada (fl. 135).

Logo, considerando que o pleito em questão já fora devidamente levado a 

efeito, com a anotação da restrição de circulação, tal qual que a anotação 

está constando do banco de dados do Detran/MT, não se vislumbrando 

qualquer medida a ser tomada.

No entanto, diante da divergência visualizada pelos documentos juntados 

pela parte exequente às fls. 138/141, OFICIE-SE ao Detran/MT, com cópia 

da petição e documentos de fls. 136/141, para que, no prazo de 15 dias, 

esclareça o imbróglio em questão, uma vez que, não obstante a anotação 

de restrição de circulação, há informações nos autos dando conta da 

impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, oportunidade em que 

deverá esclarecer de forma minudente se a anotação de restrição de 

circulação pelo sistema Renajud não bastaria para apreender o veículo e 

promover o seu depósito, haja vista que é justamente esta a sua 

finalidade.

Com a resposta, 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.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA

 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: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão porque 

CONDENO a parte demandada ao pagamento dos valores constantes dos 

documentos de fls. 09/10, devidamente atualizado com os encargos 

pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a 

partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda. 

JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 

487, inciso III, “a”, do CPC. CONDENO a parte demandada nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

c/c art. 90, ambos do CPC, condenação essa SUSPENSA, na forma do 

artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que DEFIRO o pleito de justiça gratuita em 

seu favor.Por oportuno, não tem vez o pleito de fl. 84 porque o feito não 

se trata de execução.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.: 4333 Nr: 16-84.1992.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Vistos.

De início, como se vê às fls. 596-verso e às fls. 598-verso/603-verso, as 

partes apresentarem o cálculo do valor que entendem ser devido.

Dessa feita, diante da discordância das partes acerca do cálculo da 

dívida, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Contador Judicial para apurar o valor da dívida.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

Com a concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o cálculo 

judicial.

No mais, DEFIRO o pleito de fl. 608. Logo, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 30 dias, apresentar a matrícula atualizada do imóvel 

penhorado.

Com a apresentação da matrícula atualizada do imóvel, CERTIFIQUE-SE o 
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cumprimento dos itens X e XI da decisão de fls. 504/505.

 Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre a proposta de acordo de fls. 

597/598, tal qual sobre a certidão de fl. 605, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245132 Nr: 12913-70.2017.811.0055

 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: CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Vistos.

Considerando o pagamento espontâneo apresentado pela petição e 

documentos de fls. 94/94-verso, INTIME-SE a parte autora para manifestar 

sobre o depósito de fl. 94-verso, bem como apresentar conta bancária 

para a transferência do valor, no prazo de 15 dias.

Se apresentada conta bancária, EXPEÇA-SE alvará para transferência, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, tal qual o disposto 

no Provimento n. 68/2018 da CNJ.

Com o levantamento dos valores, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123924 Nr: 2881-50.2010.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, 

IVONETE RAFFAELLI LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242/MS

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

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), devendo 

este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 

1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de Mattos – 

CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar aos 

autos o respectivo comprovante.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286644 Nr: 14475-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJADS, VJADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234510 Nr: 329-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Considerando o acordo entabulado entre as partes às fls. 121/123, 

OFICIE-SE a Caixa Econômica Federal para que proceda com a 

transferência de 50% (cinquenta por cento) do valor informado à fl. 135, a 

título de crédito de FGTS e rendimentos do período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2015, para a conta da Sra. Maria Vilma dos Santos do 

Nascimento Sales, Caixa Econômica Federal, agência 2086, op. 013, conta 

poupança 46994-3.

Com o devido cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 111350 Nr: 1550-67.2009.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGPDS, NGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, vejo que o executado não pagou, tampouco apresentou 

justificativa para o não pagamento, sendo que o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança da 

Requerente. (...) No que concerne às parcelas que se vencerem no curso 

do processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no §7º do 

artigo 528 do CPC.Desta forma, considerando que o executado quedou-se 

inerte sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso dos 

alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Celso Santana 

da Silva, pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento 

no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os 

autos para atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 

528, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.III – EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256931 Nr: 22190-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: APVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Dando prosseguimento ao feito, designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 07/11/2018, às 16h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133459 Nr: 3415-57.2011.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM, TAM, CAAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

RONDONIA - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada à fl. 106 a intimação da 

parte exequente, bem como de seus procuradores, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Todavia, restou infrutífera a intimação pessoal da parte exequente, tendo 

em vista que esta não mais reside no endereço indicado nos autos, 

conforme se abstrai da certidão do Oficial de Justiça de fl. 110.

 Devidamente intimados, os procuradores da parte exequente deixaram 

transcorrer o prazo sem manifestação (certidão de fl. 107 e fl. 111).

Imperioso ressaltar que cabe as partes informar ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do 

CPC, in verbis:

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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.

Assim, considerando que a parte exequente não cumpriu com ato que é 

de sua incumbência, bem como que não manifestou interesse na causa, 

condição esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a extinção do feito 

é medida que se impõe.

 Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173219 Nr: 14857-15.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VODS, GNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Deste modo..., DECRETO a prisão civil do executado Valdemir Gonçalves 

da Silva, pelo prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento 

no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento 

da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas 

(§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os 

autos para atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 

528, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.III – EXPEÇA-SE o 

necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos 

termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285620 Nr: 13571-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICP, LADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeada como curadora provisória a Sra. Iraci Costa Possenti, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens da 

interditanda Leonilda Alexandrina de Carvalho Costa, para fins de 

recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada 

fiel depositária dos valores recebidos e também obrigada à prestação de 

contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo 

constar que fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, 

pertencente ao interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o 

dia _____/_____/_____, às _____h_____min., data em que será realizada 

a audiência de entrevista da interditanda, devendo a mesma ser citada na 

pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, ainda, a equipe do juízo para realizar 

estudo psicossocial na residência da interditanda, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo aos seguintes quesitos:

(...)Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286214 Nr: 14059-15.2018.811.0055

 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: CMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. (...), 
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ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo vigente, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta 

e sete reais), além de 50% das despesas extraordinárias das crianças, a 

ser pago mensalmente pelo requerido, através de depósito bancário na 

conta corrente da genitora das infantes, qual seja Cassia Maria Filha, 

agência 1321-8, conta nº 51071-3, Banco do Brasil, à partir da citação5. 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166667 Nr: 6319-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLDS, MELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Deste modo, vejo que o executado não honrou com o pagamento da 

pensão alimentícia, sendo o protesto do pronunciamento judicial, bem como 

a decretação de sua prisão civil, medida que se impõe.Quanto à prisão 

civil, vejo que as prestações vencidas permanecem com seu caráter 

alimentar, já que não foram cumpridas devido à relapsia do executado e 

não pela falta de cobrança da Requerente. (...) No que concerne às 

parcelas que se vencerem no curso do processo, estas também serão 

devidas, conforme o disposto no §7º do artigo 528 do CPC.Posto isso, 

DECRETO a prisão civil do executado Bruno Rafael Melo da Silva, pelo 

prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para 

atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 528, § 7º do 

CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

ficar separado dos demais presos.III – EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 1228-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulinda Maria Alves Rodrigues 

- OAB:16.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada à fl. 122 a intimação da 

parte requerente, bem como de sua procuradora, para manifestarem 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Todavia, restou infrutífera a intimação pessoal do requerente, tendo em 

vista que este não mais reside no endereço indicado nos autos, conforme 

se abstrai da certidão do Oficial de Justiça de fl. 133-v.

 Devidamente intimada, a procuradora da parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação (certidão de fl. 134).

Imperioso ressaltar que cabe as partes informar ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço, conforme dispõe o artigo 77, inciso V do 

CPC, in verbis:

 “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva”

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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.

Assim, considerando que o requerente não cumpriu com ato que é de sua 

incumbência, bem como que não manifestou interesse na causa, condição 

esta que não pode ser mantida “ad eternun”, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

 Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte requerente, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287261 Nr: 14976-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)I – DETERMINO seja nomeada como curadora provisória a Sra. Elires 

Genoefa Deoti Woiciechoski, lavrando-se o termo de compromisso, 

ficando autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para 

gerir e administrar os bens da interditanda Lucimar Woiciechoski, para fins 

de recebimento dos proventos a que fizer jus, ficando a curadora 

nomeada fiel depositária dos valores recebidos e também obrigada à 

prestação de contas quando instada para tanto, observando-se, inclusive, 

o disposto no artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela 

Provisória, devendo constar que fica terminantemente vedada à alienação 

ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de qualquer outra 

natureza, pertencente ao interditando, salvo com autorização judicial.III – 

DESIGNO o dia 29/11/2018, às 14h45min., data em que será realizada a 

audiência de entrevista da interditanda, devendo a mesma ser citada na 

pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-o de que poderá, 

querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, 

arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, ainda, a equipe do juízo para realizar 

estudo psicossocial na residência da interditanda, devendo-se entregar 

relatório no prazo de 10 (dez) dias.(...)?Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286539 Nr: 14354-52.2018.811.0055
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 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: GENTIL RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO RODRIGUES DE SOUZA

 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:

 Posto isso, com fundamento no artigo 300, caput, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeado como curador provisório o Sr. Gentil Rodrigues de Souza, 

lavrando-se o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, 

a realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando Anezio Rodrigues de Souza, para fins de recebimento dos 

proventos a que fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos 

valores recebidos e também obrigada à prestação de contas quando 

instada para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do 

CPC.II – Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que 

fica terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencente ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 29/11/2018, 

às 14h55min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216381 Nr: 6963-17.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Martins Lourenço - 

OAB:5154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o petitório retro, para tanto, CONCEDO o prazo de 06 (seis) meses, 

para que a parte autora providencie o necessário.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280283 Nr: 9194-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAFDAN, MDGFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerida por Antonio Augusto 

Ferreira de Assunção Neto, representado por sua genitora Maria das 

Graças Ferreira Campos, em desfavor de Haroldo Ribeiro de Assunção, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Ante a informação constante nos autos em apenso (Cód. 264300), de que 

a criança se encontra residindo na Comarca de Cuiabá com sua genitora, 

vejo que a remessa do presente feito se faz necessário, ante o disposto 

no inciso II do art. 53, CPC, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos; (...)”

Posto isso, DETERMINO o declinío de competência dos autos ao Juízo da 

Comarca de Cuiabá/MT, para regular processamento do feito, 

procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192717 Nr: 9080-15.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAR, MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDL

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 (...) considerando que o alimentando, reside na cidade de 

Rondonópolis/MT, devem estes os autos serem remetidos àquele 

Juízo.Posto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, 

para onde determino a remessa deste feito, o que faço com fundamento 

no § 2º, do art. 64, do CPC.Intime-se.Após o decurso do prazo recursal, 

remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148703 Nr: 8613-41.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDSM, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de sua procuradora para 

que, no prazo legal, manifeste acerca da Objeção de pré-executividade 

apresentada às fls. 66, verso/68.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287551 Nr: 15254-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja nomeada 

como curadora provisória a Sra. Rosangela Soares Antunes, lavrando-se 

o termo de compromisso, ficando autorizada, provisoriamente, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens da interditanda Ciria 

Apolinário da Silva, para fins de recebimento dos proventos a que fizer 

jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores recebidos e 

também obrigada à prestação de contas quando instada para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – Lavre-se o 

Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica terminantemente 

vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens imóveis, móveis ou de 

qualquer outra natureza, pertencente ao interditando, salvo com 

autorização judicial.III – DESIGNO o dia 29/11/2018, às 15h15min., data em 

que será realizada a audiência de entrevista da interditanda, devendo a 

mesma ser citada na pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-o 

de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, ainda, a equipe do juízo 

para realizar estudo psicossocial na residência da interditanda, 

devendo-se entregar relatório no prazo de 10 (dez) dias.Respondendo 
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aos seguintes quesitos:(...)Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286224 Nr: 14067-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDNDSF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEXANDRE VANCIN TAKAYAMA - 

OAB:234513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária (CPC, art. 98).

Recebo a petição inicial, posto que preenche os requisitos do art. 319 do 

CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 233407 Nr: 22235-51.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Publique-se. Intime-se. 

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

pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de 

Justiça Gratuita.Com o trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e 

anotações necessárias, arquivando-se o feito. Às providências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 248840 Nr: 15662-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CWSP, ECFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo(...) DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para atualização do 

débito, observando-se o que prescreve o art. 528, § 7º do CPC, qual seja, 

o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.II - EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, devendo o executado ficar separado dos demais 

presos.III – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do 

CPC.Proceda-se ainda a Sra. Gestora Judiciária com a conversão do feito 

na capa dos autos para cumprimento de sentença.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286838 Nr: 14646-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NMDS, LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...Logo, neste juízo de cognição sumária, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência...Posto isso:I. RECEBO a 

petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319, do 

CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. PROCESSE-SE em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. CONCEDO a guarda provisória 

da adolescente Tainara Samara Silva em favor de Nadir Maria da Silva e 

Lourival Gomes dos Reis, ora requerentes, sem prejuízo de revogação a 

qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.V. EXPEÇA-SE o competente termo de guarda provisória 

da adolescente em favor dos requerentes.VI. DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VII. CITE-SE via EDITAL a 

parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 211355 Nr: 3121-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, vejo que o executado não pagou, tampouco apresentou 

justificativa para o não pagamento, sendo que o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança da 

Requerente. (...) No que concerne às parcelas que se vencerem no curso 

do processo, estas também serão devidas, conforme o disposto no §7º do 

artigo 528 do CPC.Desta forma, considerando que o executado quedou-se 

inerte sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso dos 

alimentos, restando, assim, preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Rafael 

Magalhães de Souza, pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove 

o pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - 

REMETAM-SE os autos para atualização do débito, observando-se o que 

prescreve o art. 528, § 7º do CPC, qual seja, o que compreende até as 3 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, 

devendo o executado ficar separado dos demais presos.V – EXPEÇA-SE 

o necessário para a efetivação do protesto do pronunciamento judicial, 

nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201966 Nr: 16325-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, vejo que o executado não pagou, tampouco apresentou 

justificativa para o não pagamento, sendo que o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como a decretação de sua prisão civil, 

medida que se impõe.Quanto à prisão civil, vejo que as prestações 

vencidas permanecem com seu caráter alimentar, já que não foram 

cumpridas devido à relapsia do executado e não pela falta de cobrança da 

Requerente. (...).Desta forma, considerando que o executado quedou-se 

inerte sem apresentar justificativa plausível quanto ao atraso dos 

alimentos, restando assim, preenchidos os requisitos constitucionais da 

voluntariedade e inescusabilidade do inadimplemento da obrigação 

alimentar, devendo, então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a 

cumpra. Posto isso, DECRETO a prisão civil do executado Edilso da Silva, 

pelo prazo de 02 (dois) meses, caso não comprove o pagamento no ato 

da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para 

atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 528, § 7º do 

CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

ficar separado dos demais presos.III – EXPEÇA-SE o necessário para a 

efetivação do protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 

c/c 528, §1º do CPC.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266483 Nr: 29460-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI OLINTO MILANI, INEZ MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLINTO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fls. 17/18, procedo à 

intimação da inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

as últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o cálculo do 

imposto de transmissão "causa mortis", providenciando o seu devido 

recolhimento, juntado-se aos autos o comprovante de pagamento.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287550 Nr: 15252-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)DEFIRO a curatela provisória, para tanto:I – DETERMINO seja 

nomeada como curador provisório o Sr. Deusmar Evangelista, lavrando-se 

o termo de compromisso, ficando autorizado, provisoriamente, a realizar 

os atos necessários para gerir e administrar os bens da interditanda 

Divina Ernesta Evangelista, para fins de recebimento dos proventos a que 

fizer jus, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

recebidos e também obrigada à prestação de contas quando instada para 

tanto, observando-se, inclusive, o disposto no artigo 553 do CPC.II – 

Lavre-se o Termo de Curatela Provisória, devendo constar que fica 

terminantemente vedada à alienação ou oneração de quaisquer bens 

imóveis, móveis ou de qualquer outra natureza, pertencente ao 

interditando, salvo com autorização judicial.III – DESIGNO o dia 29/11/2018, 

às 15h05min., data em que será realizada a audiência de entrevista da 

interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de seu Curador 

Provisório, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts.751 e 752).IV – INTIME-SE, 

ainda, a equipe do juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, devendo-se entregar relatório no prazo de 10 (dez) 

dias.Respondendo aos seguintes quesitos:(...)Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62587 Nr: 4104-43.2007.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA, JULIANO JONATHAN DA SILVA, 

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, NILSO HIGINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NIRSON IGINO DA SILVA, NILSA 

HORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Arrolamento dos bens deixados pelo falecido 

Nirson Igino da Silva proposta por Ana Rita da Silva.O feito passa a 

tramitar conforme disposto no artigo 659 do Novo Código de Processo 

Civil, considerando que as partes são maiores, capazes e estão de 

acordo com a partilha amigável.Com a inicial (fls. 04/06) foram 

apresentadas as primeiras declarações, com os documentos dos 

herdeiros com as respectivas representações processuais e documentos 

pessoais e óbito do de cujus (fls. 07/21).A inicial foi recebida às fls. 39, 

nomeando inventariante a Sra. Ana Rita da Silva.Sentença proferida nos 

autos em apenso declarando a União Estável da Sra Nilsa Horst com o de 

cujus, indicando os bens adquiridos na constância da união (fls. 158/167). 

Decisão reformada para declarar o Concubinato entre a Sra Nilsa Horst e 

o de cujus, com a reserva da metade do imóvel adquirido em 

copropriedade (fls. 202/203).Apresentação do Plano de Partilha (fls. 

240/242),Juntada dos documentos comprovando a propriedade dos bens 

objetos da partilha (fls. 22/36 e 195).Certidão negativa de débito fiscal 

emitida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (fls. 213).Guia 

de Informação e Apuração do ITCD, com a devida comprovação de 

isenção do imposto (fls. 242v/244) conforme consulta de autenticidade 

(fls. 270).Certidões de inexistência de débitos fiscais junto as Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 262v/264 e 271).Sra Nilsa Horst 

manifesta concordância com o plano de partilha, juntando representação 

processual (fls. 269).Assim vejo que a homologação do feito é medida que 

se impõe.Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais 

efeitos a partilha de fls. 240/242, relativa aos bens deixados pelo falecido 

Sr. Nirson Igino da Silva, atribuindo a meação e ao...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159643 Nr: 8782-91.2013.811.0055

 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: VV, SLRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117, WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 50, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas para o desarquivamento do 

processo, eis que conforme se depreende da r. sentença de fl. 49 foi 

indeferido o pedido de justiça gratuita neste feito.
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Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 214605 Nr: 5658-95.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MARIANO KASPRZAK, ANA MARIA KASPRZAK 

SOMMAVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CREUZA DA SILVA KASPRZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA 

FRANCO - OAB:12315/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à r. decisão de fls. 193/194, item 6, 

procedo à intimação da inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar as últimas declarações, o plano de partilha (CPC, art. 653), o 

cálculo do imposto de transmissão "causa mortis", providenciando o seu 

devido recolhimento, juntando-se aos autos o comprovante de pagamento.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135566 Nr: 5755-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDOR, JANDERSON REBECA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 210, a parte exequente aportou 

petitório pugnando pela expedição de alvará e, posteriormente, extinção e 

arquivamento do processo, assim que devidamente cumprida à obrigação.

 Observa-se que o alvará eletrônico de nº 394148-5 2018 foi pago (fl. 

211).

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Desse modo, considerando o cumprimento da obrigação, a extinção do 

presente feito é à medida que se impõe.

 Dispositivo

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285349 Nr: 13337-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GENR, CR, SKRDS, LIRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC, RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.POSTO ISSO:I - NÃO CONHEÇO os embargos de declaração de fls. 

74/78.II – Por outro lado, CONCEDO a guarda provisória dos menores 

Samira Kechilyn Ramos dos Santos e Leonildo Ítalo Ramos dos Santos em 

favor dos requerentes.Expeça-se o termo de guarda provisória dos 

menores em favor das requerentes.III – No mais, cumpra-se o despacho 

de fls. 71/71-v.Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275133 Nr: 5078-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLGP, LGPG, SDSP, LFPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a ausência das partes na audiência de conciliação no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC, abro vista à 

Defensoria Pública, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196423 Nr: 12021-35.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS, MADM, VADS, VDSC, AADSL, CBDS, EBDS, 

GBDS, ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARDS, EDJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a peça processual de fls. 270/277, 

encontra-se desprovida de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE o procurador da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade processual apresentada.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286356 Nr: 1006346-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA 

- OAB:22030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de sua procuradora constituída nos autos, 

para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham-me os autos 

conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284352 Nr: 12546-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSADS, SADSR, LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, concluo que o pleito não se encontra em condições de ser 

deferido, ante a necessidade de comprovação da alegada 

desnecessidade do Requerido com relação aos alimentos.Posto isso:I. 

RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III. PROCESSE-SE 

em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, ante ausência de comprovação da alegada 

desnecessidade do requerido com relação aos alimentos.V. DESIGNE-SE 

data para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de 

audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI. 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VII. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280987 Nr: 9775-61.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSSC, JPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em Segredo de Justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro a gratuidade da Assistência Judiciária (CPC, art. 98).

Recebo a emenda à inicial de fls. 34/35, posto que preenche os requisitos 

do art. 319 do CPC.

Abro vista ao Ministério Público, para querendo manifestar-se, após 

venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264300 Nr: 27905-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAFDAN, MDGFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Antonio Augusto Ferreira de 

Assunção Neto, representado por sua genitora Maria das Graças Ferreira 

Campos, em desfavor de Haroldo Ribeiro de Assunção, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Em análise detida dos autos, verifico que a Defensoria Pública, informa 

que a criança Antonio Augusto Ferreira de Assunção Neto encontra-se 

residindo na Comarca de Cuiabá, juntamente com sua genitora. Assim, 

requer a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá (fl.100).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina favorável a remessa 

dos autos à Comarca de Cuiabá (fl.106).

É o relatório.

Decido.

Com efeito, o inciso II do art. 53, CPC, prescreve que o foro competente 

para julgar ação de alimentos é o do domicílio do alimentando, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro:

(...)

II - do domicílio ou da residência do alimentando, para a ação em que se 

pedem alimentos; (...)”

Assim, considerando que a criança Antonio Augusto Ferreira de 

Assunção Neto encontra-se residindo com a genitora no Município de 

Cuiabá/MT, a remessa dos autos é medida que se impõe.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, DETERMINO o 

declínio de competência dos autos ao Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, 

para regular processamento do feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Por consequência, cancelo a audiência de instrução e julgamento, 

designada as fls. 99.

Intime-se.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, 

com as baixas e anotações necessárias.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287951 Nr: 15537-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.....Assim, diante da ausência de prova inequívoca e 

verossimilhança das alegações do requerente, bem como diante a 

irreversibilidade da tutela pretendida, imperioso o indeferimento da tutela 

pretendida, uma vez que para o deferimento da tutela os elementos 

essenciais para esta devem sempre coexistir.Posto isso:I. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita.II. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de 

exoneração de alimentos, tendo em vista a inexistência de elementos 

comprobatórios dos fatos alegados pelo requerente.III. DESIGNE-SE data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV. CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).V. caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 284343 Nr: 12530-58.2018.811.0055

 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: VGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. ...Posto isso:I. RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos 
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os requisitos do art. 319, do CPC.II. DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita.III. PROCESSO em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV. 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicia, bem por isso, 

ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) 

do salário mínimo vigente, equivalente atualmente a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais), a ser pago mensalmente pelo 

requerido, à partir da citação, através de depósito bancário na conta da 

requerente (fl. 07).V. DESIGNE-SE data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.VI. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).VII. 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277518 Nr: 7005-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARM, MCRP, MAR, MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a emenda à petição inicial de fl. 230/232, uma vez que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98), o que poderão 

ser revogados a qualquer tempo (CPC, art. 100, parágrafo único).

3. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

4. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276823 Nr: 6427-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

devidamente INTIMADA da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas ao contador não oficializado no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), 

devendo este último valor ser depositado na conta corrente 104126-6, 

agência 1321-8, Banco do Brasil S/A, de titularidade de Josué Matheus de 

Mattos – CPF 238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, devendo juntar 

aos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254507 Nr: 20301-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PONCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte requerente para providenciar o 

pagamento da complementação de diligência, nos moldes mencionados na 

certidão de fl. 36, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciáro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103934 Nr: 2746-09.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, João Luiz Berger Goulart Neto - OAB:11.269, 

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:11269, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, ante a decisão de fls. 629/633, nos termos do Provimento 

n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos, para que sejam enviados 

ao setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a advogada 

da parte autora, Dra. Aline Morgana Bettio, seja intimada para informar os 

dados para a expedição do alvará, v.g., nome do beneficiário, CPF ou 

CNPJ, conta, agência e banco, visando o recebimento dos valores.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 52617 Nr: 2314-58.2006.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR CARVALHO BARBOSA, 

SANTINA ANTONIA BARBOSA, AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA, 

EVERSON CARLOS ROCHA, CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE CARLOS REIS ROCHA, VIRGINIA PATRICIA 

SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE 

OLIVEIRA, DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:303.464-SP, 

ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT4198, JOÃO PAULO HADDAD 

FRANCO DALIO - OAB:8694-MT, KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O, SAMUEL FRANCO DALIA NETO - OAB:6275/MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 974/976 da requerente, intimo os 

herdeiros do requerido Carlos Reis Rocha para se manifestarem, no prazo 

de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132595 Nr: 2460-26.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVIRGES GENI SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que o advogado GILSON TEIXEIRA CAMPOS (OAB/MT 7591-B) 

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.: 152881 Nr: 1543-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, 

SALVADOR POMPEU & BIANCHINI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AFONSO DE ALMEIDA, CREUSA 

MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA, SILVANA MARIA VIZZOTO 

VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A, 

JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT, POLLIANA 

ELENA VARNIER - OAB:54569/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B, JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB:3225/MT

 Certifico que, intimo os exequentes Salvador Pompeu & Bianchini 

Advogados Associados e José Mauro Bianchini Fernandes para, no prazo 

de 15 dias, promoverem o regular prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202491 Nr: 16739-75.2015.811.0055

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO APARECIDO TERTILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Antunes de Miranda 

Sá - OAB:6.395-B-MS

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107543 Nr: 6220-85.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AIRTON FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre o Auto de 

Penhora no rosto dos autos de fl. 560, no prazo de 10 (dez) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 240024 Nr: 7821-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DORA VILHAGRA - ME, MARIA DORA 

VILHAGRA

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Centro desta 

cidade, devendo 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 o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197950 Nr: 13103-04.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 Certifico que o advogado LISIANE DE FATIMA ZORZO (OAB/MT 8114-B) 

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.: 119466 Nr: 9409-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS DE SOUZA LACERDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a parte requerida para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 56765 Nr: 6282-96.2006.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME, ODACIR 

JOSÉ DIAS CAVALHEIRO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo solicitado pela parte 

autora, intimo-a para efetuar o pagamento do importe de R$ 1.320,00 (mil 

trezentos e vinte reais), referente aos 50% remanescentes dos 

honorários perciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124638 Nr: 3625-45.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILEMON MALAQUIAS DA SILVEIRA, NILSON 

MALAQUIAS DA SILVEIRA, NIUZA MARTINS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT19.081, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a certidão 

negativa de fl. 227, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 547-29.1999.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE DA SILVA-ME, DEUSDETE MOURA 

DA SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA, 

FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, PAULO FERNANDES CARNEIRO 

SILVA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Certifico que intimo as partes sobre a designação do leilão para os dias 

06/11/2018, às 14h00min, e 20/11/2018, às 14h00min.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129138 Nr: 7986-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR GALDINO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Certifico que, intimo o executado para requerer o que de direito, no prazo 

de 5 dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8276 Nr: 800-17.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, JOSÉ 

RICARDO BARRETO, TEREZINHA DE JESUS VIEIRA BARRETO, JOÃO 

PARENTE DE SÁ BARRETO

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - OAB:22.523-O/MT, 

PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o auto de 

avaliação de fl. 522/523, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111345 Nr: 1554-07.2009.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DA CRUZ-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 200184 Nr: 14914-96.2015.811.0055

 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: ROSEMARI ALMEIDA GRACIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(08/04/2015 – fl. 51), com incidência de juros de mora a partir da citação 

(02/10/2015 – fl. 38-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 185465 Nr: 3156-23.2015.811.0055

 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: VERONICA BELEM DE SOUZA

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (30/12/2013 – fl. 41), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (19/03/2015 – fl. 46-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184209 Nr: 2130-87.2015.811.0055

 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: IRACEMA PRESTE

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento 

administrativo (09/12/2014 – fl. 51), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (10/03/2015 – fl. 38-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a 

Autarquia demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 

300 do CPC.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a 

Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no 

percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, 

que recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da 

sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001.DETERMINO a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com 

resolução do mérito.Tendo em conta que o laudo pericial se mostrou hábil 

para fundamentar o vertente “decisum”, considera-se homologado, se não 

constar ato judicial expresso nesse sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de 

imediato alvará em favor do perito(...).Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245477 Nr: 13151-89.2017.811.0055

 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: ROSIMAR D'ARC 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença desde a data da cessação do benefício 

(10/04/2017 – fl. 61-verso), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (16/06/2017 – fl. 60-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171442 Nr: 12954-42.2014.811.0055

 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: MARIA CICERA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (22/05/2014 – fl. 87-verso), com incidência de juros de mora a 

partir da citação (10/09/2014 – fl. 83-verso), quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo 

da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. 

No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal 

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal 

mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 
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termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do 

mérito.Tendo em conta que o laudo pericial se mostrou hábil para 

fundamentar o vertente “decisum”, considera-se homologado, se não 

constar ato judicial expresso nesse sentido. Bem por isso, EXPEÇA-SE de 

imediato alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180068 Nr: 21997-03.2014.811.0055

 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: ZULEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (23/12/2013 – fl. 65), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (05/02/2015 – fl. 79-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171711 Nr: 13259-26.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO QUEIROS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (01/06/2014 – fl. 59), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (14/08/2014– fl. 51-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180325 Nr: 22198-92.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO SOARES

 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:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (21/11/2014 – fl. 32), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (17/12/2014 – fl. 35-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.EXPEÇA-SE de imediato 

alvará em favor do perito, conforme art. 2º do Provimento nº 

CJF-PRV-2018/00004, combinado com o art. 29 da Resolução nº 

CJF-RES-2014/00305, ficando estabelecido o valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) a título de honorários, nos termos da Tabela V do Anexo 

Único da resolução acima citada.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193478 Nr: 9686-43.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ LUGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora aposentadoria por invalidez desde a data da cessação do 

benefício (28/05/2015 – fl. 50), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (16/07/2015 – fl. 29-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça 

Federal.Conforme fundamentação retro, DETERMINO que a Autarquia 

demandada promova a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação desta sentença, nos termos do artigo 300 do 

CPC.No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia 

Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual 

legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá 

somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos 

termos da Súmula n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento 

de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO 

a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício 

do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no 

artigo 496, inciso I, do CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do 

artigo 487 do CPC, DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223470 Nr: 12811-82.2016.811.0055

 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: FABIO MARQUES CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ACOLHO a pretensão da parte autora para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

parte autora auxílio-doença acidentário desde a data do ajuizamento da 

ação (19/08/2016 – fl. 04), com incidência de juros de mora a partir da 

citação (19/09/2016 – fl. 64-verso), quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, 

para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, § 3º, do CPC, que recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 

n. 111 do STJ.ISENTO a parte demandada do pagamento de despesas e 

custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.DETERMINO a remessa dos 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do 

CPC.P.I.C.Por oportuno, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, 

DECLARO extinto o feito com resolução do mérito.Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151809 Nr: 409-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em que pese ainda exista pendência quanto ao reexame necessário é 

certo que o acordo processual quanto a desistência do recurso indica a 

viabilidade da composição das partes no que tange ao Direito material.

Assim, oportunize-se sucessivamente as partes para que informe se para 

além do acordo processual desejam transacionar também no que tange ao 

Direito Material, nos termos da sentença ainda pendente de reexame e 

observando-se os cálculos já apresentados pelo INSS.

Abra-se vista inicialmente ao INSS para se manifestar, devendo em caso 

de aceitação da transação nos termos ora propostas deverá proceder a 

evolução dos cálculos, colhendo-se então a manifestação da parte autora.

Manifestando-se ambas as partes favoráveis a transação no que tange 

ao direito material, voltem-me conclusos para homologação e 

determinações quanto a expedição do RPV/Precatório.

Manifestando qualquer das partes contrariamente a transação quanto ao 

direito material, remetam-se os autos a Superior Instância.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156511 Nr: 5127-14.2013.811.0055

 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 RITA NORTE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 915-47.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILZA ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/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 
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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): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141585 Nr: 931-35.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GONÇALVES

 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:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ , e tendo em vista o decurso do prazo estipulado no 

agendamento de fls.90, intimo a parte autora para que colacione ao feito o 

resultado do pedido administrativo sob enfoque nos autos, no prazo legal.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286557 Nr: 14390-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL, 

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA CAMARGO ADIERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MENDES DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 9471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de conformidade com a certidão proferida nestes autos, 

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

pagamento das custas processuais, a seguir: Custas ao FUNAJURIS em 

guia única - podendo ser emitida no site www.tjmt.jus.br - taxas e 

custas), no valor de R$ 192,30 (cento e noventa e dois reais e trinta 

centavos); Custas Contador não Oficializado - valor: R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), mediante depósito na c/c 104126-6, Ag. 

1321-8 (Banco do Brasil S.A., em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04). (Observação: Cálculo datado de 09/08/2018, sujeito a 

atualização), sob pena de ser expedida certidão e encaminhada ao 

Departamento de Arrecadação para protesto nos termos do provimento n. 

88/2014-CGJ, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 286557 Nr: 14390-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL, 

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CRF/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE MARIA CAMARGO ADIERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MENDES DOS 

SANTOS SOUZA - OAB:MT 9471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes a fim de intimar 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as custas 

referentes a(s) diligência(s) do Sr. Oficial de Justiça, nos seguintes 

termos: 01 - Informo que a guia de recolhimento deverá ser gerada no 

endereço: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home - diligência - Emissão de 

Guias de Diligências; 02 - Finalidade do ato a ser realizado: citação; 03 - 

Distância a ser percorrida: (trata-se de ÁREA URBANA); 04 - Valor total a 

ser depositado: R$ 36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

acrescido das devidas tarifas bancárias; 05 - Número do provimento que 

autoriza a cobrança: 07/2017-CGJ.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135416 Nr: 5606-75.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE APARECIDA LEITE DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA ESTEVES MATSUBARA 

SANCHES - OAB:11360, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - 

OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o executado apresentar 

embargos à execução e/ou garantir o juízo, conforme intimação de fls. 62.

 Outrossim, intimo a parte autora para que, no prazo legal, recolha os 

valores referentes a complementação de diligência da sra. Oficiala de 

Justiça no importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito 

centavos, conforme certidão de fls.62v, bem como diga sobre o 

prosseguimento do feito, requerendo o que de direitol. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 224459 Nr: 13734-11.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1 - Inicialmente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, eis que de uma 

breve consulta a central CEI-ANOREG foi localizada cópia da matricula 

referente ao imóvel, já nesta comarca, em que se reforça a caracteristica 

de legalidde do ato administrativo referente ao lançamento tributário.

Dessa forma, não cabe a atribuição do efeito suspensivo pretendido, nos 

termos do artigo 919 do NCPC, notadamente porque sequer se demonstrou 

estar devidamente garantido o Juízo.

2 - Outrossim, intimo o autor a emendar a inicial trazendo cópia dos 

documentos pessoais do autor e as informações prescritas pelo artigo 

319, II do CPC. Saliento que da forma como foi colocada a petição, sem 

cumprir tal requisito, traz dificuldade até mesmo para verificação do 

alegado na inicial, e consultas como a CEI-ANOREG.

 3- Intimo a parte autora a cumprir o item 2, bem como se manifestar 

quanto ao documento juntado no prazo de 15 (quinze) dias.

4 - Na sequencia, pelo prazo de 30 (trinta) dias ao Municipio e então 

conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104128 Nr: 2955-75.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOMICIANO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 
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WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 2955-75.2008 (Cód. 104128)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, considerando que o executado apesar de intimado deixou de 

se manifestar, HOMOLOGO a planilha acostada pelo autor à fl. 315.

 Ademais, verifico que lhe assiste razão, conforme petição de fls. 

319/320, eis que o cálculo apresentado pelo contador judicial à fl. 316 

equivocou-se em promover a atualização com base na data da expedição 

e não de requisição, consoante se extrai da certidão de fl. 260.

Desta feita, expeçam-se as requisições de pequeno valor para a 

satisfação dos créditos, nos termos do art. 535, §3º, inciso II do CPC.

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, 30 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151563 Nr: 139-47.2013.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTONIO FERNANDES E CIA 

LTDA-ME, DOMINGOS BONI FILHO, JOSE JOCA DE SIQUEIRA, VALTER 

ANTONIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Autos nº 139-47.2013.811.0055 – Cód. 151563

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Tangará 

da Serra em face de Valter Antônio Fernandes e Cia Ltda-me, ambos 

devidamente qualificados.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, a qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no título executivo, sendo obrigação de pagar 

quantia (...)

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Ponderando folha retro, averiguasse que o valor penhorado fez-se 

superior para a garantia do juízo, aposto disso, DETERMINO a expedição 

do Alvará para que se proceda à restituição da cifra excedente na conta 

do executado informado as fls. 57.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangara da Serra, 29 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60652 Nr: 2268-35.2007.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMANDO CORRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORRAL MORALES - 

OAB:7641-B, FERNANDA FERREIRA - OAB:14.341, RICARDO BASSO - 

OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 Processo n.º 107/2007 (Cód. 60652)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, em análise ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 

retro, constato que não houve a observância das disposições contidas no 

artigo 524, CPC/2015 in litteris:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Ademais, verifico que na sentença proferida às fls. 132/136 houve a 

condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e 

custas processuais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), todavia, 

recorrida tal decisão, consoante acórdão de fls. 209/212, a mesma foi 

retificada para fixa-los no patamar de 10% do valor da causa, razão pela 

qual, verifico que o cálculo apresentado às fls. 248/250 encontra-se em 

dissonância com o valor arbitrado.

Destarte, intime-se o embargado para, querendo, emendar a petição retro, 

observando o supracitado dispositivo legal, bem como para que esclareça 

acerca do valor dos honorários, se necessário, apresentando novo 

cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 60651 Nr: 2267-50.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NORMANDO CURRAL MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:4904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORRAL MORALES 

- OAB:7641-B

 Processo n.º 345/2007 (Cód. 60651)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, em análise ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 

retro, constato que não houve a observância das disposições contidas no 

artigo 524, CPC/2015 in litteris:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Ademais, verifico que na sentença proferida à fl. 117 houve a 

condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, 

sendo estes fixados em 10% do valor da causa, razão pela qual, verifico 

que o cálculo apresentado às fls. 124/126 encontra-se em dissonância 

com o valor arbitrado na sentença.

Destarte, intime-se o autor para, querendo, emendar a petição retro, 

observando o supracitado dispositivo legal, bem como para que esclareça 
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acerca do valor dos honorários, se necessário, apresentando novo 

cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 288606 Nr: 15996-60.2018.811.0055

 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: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, analisando a questão posta na Inicial, ausentes um dos 

requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

liminar pleiteada.Diante do fato de que no presente caso não se admite 

autocomposição, deixo de designar audiência de conciliação nos termos 

do art. 334, §4º, II do CPC.CITE-SE o Requerido para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c 

art. 231 ambos do NCPC), sob pena de presunção de veracidade das 

alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará 

da Serra, 03 de setembro de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144424 Nr: 4032-80.2012.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PORFIRIO, LEONIR LEISMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Autos de nº 2181-86.2017.811.0004 - Cód. 144424

VISTOS.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177101 Nr: 19197-02.2014.811.0055

 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: IVONE DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19197-02.2014.811.0055 – Cód.177101

VISTOS.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e formalidades legais.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 16 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187756 Nr: 4808-75.2015.811.0055

 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: LEUNIDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de nº 4808-75.2015.811.0055 - Cód. 187756

VISTOS.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213401 Nr: 4812-78.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4812-78.2016 (Cód. 213401)

VISTOS, ETC.

Acolho a renúncia efetuada à folha retro para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, devendo a Secretaria providenciar os necessários ofícios 

requisitórios para o pagamento integral da dívida.

Esclareço, por oportuno, que a renúncia dos créditos excedentes, para 

viabilizar a expedição de requisição de pequeno valor - RPV é faculdade 

do credor, sendo irretratável, de maneira que o saldo renunciado não 

poderá ser posteriormente executado, nos termos do art. 5.º, XXXVI, da 

CF.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176208 Nr: 18269-51.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela União em face de Dalmolin & Cia 

Ltda, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

As fls. 113/114 foi realizada penhora on-line nas contas do executado.

 Houve pedido de liberação do valor penhorado, eis que o executado havia 

efetuado o parcelamento do débito. Referido pedido foi indeferido por este 

Juízo. O executado interpôs recurso contra referida decisão, o qual teve 

negado seu seguimento conforme consta as fls. 167/168.

Às fls. 169/170 executado informou que pretende efetuar o pagamento de 

todas as parcelas pendentes, juntando ao feito as DRF´s com vencimento 

para dia 31/08/2018; para tanto requer a liberação do valor bloqueado, a 
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fim de que possa quitar todos os boletos.

 A adesão ao REFIS não tem o condão de desconstituir as garantias já 

efetivadas nos autos da execução fiscal, nos termos do art. 11 da Lei nº 

11.941/2009 e da Portaria Conjunta PGFN/RF nº 6/2009.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ADESÃO POSTERIOR A 

PARCELAMENTO. PERT. UTILIZAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO PARA 

QUITAÇÃO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei que instituiu o 

PERT não contemplou a possibilidade de utilização dos valores bloqueados 

judicialmente, por meio de Bacenjud, para quitação de tributos nas 

condições especiais instituídas pelo programa de regularização tributária. 

2. Como regra geral, se o parcelamento foi realizado após o bloqueio dos 

valores via BACEN-JUD, a sua liberação para quitação de parcelamento 

fica condicionada à substituição da penhora por outra garantia. 3. Agravo 

desprovido. (TRF 04ª R.; AG 5060782-40.2017.4.04.0000; Primeira Turma; 

Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 21/02/2018; DEJF 22/02/2018)

Pelo exposto, considerando que o parcelamento de créditos suspende a 

execução, mas não tem o condão de desconstituir a garantia dada em 

juízo, INDEFIRO referido pedido eis que não há previsão legal.

 Abra-se vistas ao exequente para que se manifeste no prazo de 10 dias, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162373 Nr: 13708-18.2013.811.0055

 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: MARLENE BRAULIO ZANATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13708-18.2013.811.0055 (Cód. 162373)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido retro como liquidação de sentença e, nos termos do 

artigo 510 do Código de Processo Civil, determino que intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou 

documentos elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem 

na remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e 

ocasional reestruturação financeira da carreira, dentre outros 

documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 28786 Nr: 2684-71.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Execução de Sentença nº 2684-71.2005 Cód. 28786

Vistos,

O signatário da petição de fls. 2.063/2.064 não dispõe de capacidade 

postulatória, de sorte que não pode pleitear em juízo motivo pelo qual 

determino o desentranhamento de referida petição e devolução ao seu 

subescritor.

 Tendo em vista que decorreu o prazo sem que houvesse a quitação do 

débito, DEFIRO o pedido de fls. 2.036 (item 1.1) e na forma estabelecida 

pelo art. 854 do CPC e Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio 

on-line via BACENJUD tomando por base o CPF da parte executada.

 Deverão os autos permanecer em Gabinete como estabelecido pelo 

aludido Provimento.

Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, abra-se 

vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.

Saliento que nos termos do art.183 do CPC, a Fazenda Pública deve ser 

intimada na pessoa de seu representante judicial por carga ou remessa.

Intime-se.

 Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138554 Nr: 8965-33.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA QUIRINO HONORATO, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8965-33.2011 (Cód. 138554)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, 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, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 59654 Nr: 1275-89.2007.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BANASZESKI ME, LUIZ CARLOS 

BANASZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 297/2007 (Cód. 59654)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. 56, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177898 Nr: 20028-50.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZILIO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBSON TEIXEIRA 

RAIMUNDO - OAB:20192/O, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665

 Assim, pelos fundamentos acima elencados, bem como pelo expendido na 

decisão objurgada, mantenho-a sem reparo ou cassação.Tendo em vista 

que o recurso interposto não foi recebido em seu efeito suspensivo, defiro 

o pedido de fls. 19/19v e na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ proceda-se ao bloqueio on-line via BACENJUD 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte executada. Deverão os autos 

permanecer em Gabinete como estabelecido pelo aludido 

Provimento.Cumprido integralmente a presente decisão, havendo penhora, 

abra-se vistas à parte executada para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 dias, nos termos do art. 16, da Lei 6.830/80.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra, 28 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001022-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT (ADVOGADO(A))

JOCEMARA DE PAULA DA SILVA 02989241965 (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

PARTE IMPETRADA, NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158210 Nr: 6807-34.2013.811.0055

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. K. MASIERO SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 249/254.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143181 Nr: 2674-80.2012.811.0055

 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): ERNESTO LUIZ MORBINI, ANGELA MARIA 

BERTINI MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CUMPRIMENTO DO ACORDO, TENDO EM VISTA QUE A 

ULTIMA PARCELA ERA 09/5/2018, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170145 Nr: 11319-26.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO GOMES BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD MOTOR CAMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

426425-8/2018 expedido nos autos as folhas 343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, analisando as razões apresentadas pelo agravante às fls. 

1230/1237, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a 

modificação da decisão de fls. 1216/v, motivo pelo qual a mantenho por 

s e u s  p r ó p r i o s  f u n d a m e n t o s  ( R A I  n º . 

1009566-46.2018.8.11.0000).Remetam-se as informações à I. 

Relatora.Considerando o deferimento do parcelamento das custas e 

despesas processuais em sede de agravo de instrumento, determino a 

intimação dos requerentes para que informem nos autos a quantidade de 

parcelas para recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, 

observado o limite de 06 (seis) parcelas, e recolham, no mesmo ato, a 

primeira parcela das custas e despesas processuais.As demais parcelas 

devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, devendo comprovar 

o adimplemento nos autos mês a mês, sob pena de revogação do 

benefício concedido e extinção, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 98, §6º c/c art. 485, IV, ambos do CPC.[...]Assim, configurada está à 

conexão da ação executiva n.º 3230-72.2018.811.0055 e seu 

correspondente embargos à execução n.º 4955-96.2018.811.0055 com 

este pedido, visto que se fundamentam no mesmo título executivo 

extrajudicial.Posto isso, considerando a existência dos requisitos 

autorizadores para distribuição por dependência dos presentes autos ao 

de n.º 3230-72.2018.811.0055 – código n.º 272701 e nº 

4955-96.2018.811.0055 - código 274993; que tramitam perante este Juízo, 

determino a remessa dos autos à Secretária para proceder ao 

apensamento aos autos de referência.Após, cumpridas as determinações 

supra e paga a primeira parcela das custas processuais, renove-se a 

conclusão para o recebimento da inicial e análise dos pedidos de 

antecipação de tutela.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272543 Nr: 3086-98.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, CERTIFICO que 

revendo os autos constatei que o Requerido foi CITADO em 23.04.2018, 

conforme Mandado juntado às fls. 148/149. Certifico ainda que, decorreu o 

prazo legal após a Audiência de fls. 152/153, sem que o Requerido 

apresentasse contestação nos autos. Decorreu também o prazo da 

SUSPENSÃO requerida às fls. 153 sem manifestação das partes quanto a 
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realização de acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 4349-54.2007.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, POLLIANA ELENA 

VARNIER, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, ESPOLIO DE SERGIO 

EVARISTO VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, IRB-BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEISA CORBELINO BIANCARDINI 

MUHL - OAB:7117-B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT13431/B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRE LUIZ DO REGO - OAB:109367/RJ, ANDRÉ 

TAVARES - OAB:OAB/RJ 109.367, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A

 Intimação das partes da data designada para instalação dos trabalhos 

periciais para o dia 08/10/2018, às 14h 30 minutos, endereço Av. Rubens 

de Mendonça, 1.856, Ed. Office Tower, Sala, 1403, Bosque da 

Saúde-CEP. 78.050-000, Cuiabá-MT, Observação à data designada 

exclusivamente ao ato normativo de instalação da pericia, não havendo 

necessidade de comparecimentos das partes, no local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROSA DE 

CARVALHO - OAB:35462/RS, EUTICHIANO DAVI NETO - OAB:3801/RS, 

LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO 

- OAB:OAB/RS44096, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO POR MEIO DE SEU ADVOGADO, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação juntado aos autos às 

folhas 2.158/2.174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1487 Nr: 209-94.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento 

referente à diligência do oficial de justiça na carta precatória n. 

1000859-74.2018.8.11 na comarca de Diamantina MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271142 Nr: 2104-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Intimação do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito, bem 

como quanto a certidão: Certifico que decorreu o prazo e o requerido não 

ofereceu contestação, devidamente citado por AR de citação de folhas 

52.Certifico ainda que até a presente data não houve nos autos resposta 

ao ofício de n. 133/2018, conforme AR juntado as folhas 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242684 Nr: 10934-73.2017.811.0055

 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: PAULA MUNDO MAURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MINAS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA NIUTCGA MUNDIM DE 

GODOY - OAB:OAB/GO 28.452, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES 

- OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BADARÓ DE 

ALMEIDA SOUZA - OAB:BA 22.772, JORDANA MIRANDA SOUZA - 

OAB:54737/MG, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para apresentar contrarrazões à apelação 

de fls. 707/736, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244421 Nr: 12315-19.2017.811.0055

 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: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703, JAIR BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal de 10 (dez) dias, 

sobre o laudo pericial de folhas 135, bem como sobre a necessidade de 

outras provas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224546 Nr: 13844-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

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

OAB:11692/MT

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 87/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252893 Nr: 19113-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar quanto à impugnação 

da penhora juntada as folhas 97/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 215265 Nr: 6251-27.2016.811.0055

 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: DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Intimação do requerido FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, para que 

fique ciente do alvará eletrônico n. 421541-9/2018, valor R$ 5.404,43, 

beneficiário FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283208 Nr: 11663-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, NELI 

DEDONATTI SIMONETTI, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação das partes requeridas CARLOS 

ROBERTO SIMONETTI E NELI DEDONATI SIMONETTI onde foram 

DEVOLVIDAS PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE” 

devendo informar o endereço atualizado das referidas requeridas para 

fins de proceder a citação das mesmas, informando nos autos com 

urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18543 Nr: 1119-77.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 

cartório do 1º oficio registro de imóvel Antônio Tuim de Almeida nesta 

comarca correspondente a R$ 13,38 ( treze reais e trinta e oito centavos), 

poderá ser paga a recepção do cartório de imóvel ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agência, n. 2086 da Caixa Econômica 

federal em nome do cartório 1º Oficio de Tangara da Serra-MT, devendo 

ser confirmado para baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271572 Nr: 2403-61.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON DUARTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 273946 Nr: 4246-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VICENTE DA COSTA - 

OAB:12108/MT

 Portanto, respeitando entendimentos jurídicos diversos, não entendo que 

o conjunto probatório dá a certeza de que os fatos imputados ao acusado 

Jhone Costa Lucas se moldam ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DESCLASSIFICO A IMPUTAÇÃO AQUI 

DESCRITA PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS.Tendo em vista que 

os pressupostos e fundamentos utilizados para decretação da prisão 

preventiva não mais se fazem presentes, REVOGO A SEGREGAÇÃO 

PROCESSUAL. 1 - Antes do trânsito em julgado: 1.1 - EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser cumprido apenas se o 

sentenciado não estiver preso por outro motivo (verificar executivo de 

pena), o que será certificado pela secretaria.1.2 – Oficie-se à autoridade 

policial para destruição da droga (se a medida já não tiver sido tomada). 2. 

Com o trânsito em julgado: 2.1 – Devolva o numerário apreendido (R$ 

21,00 – vinte e um reais), devendo o réu informar em até cinco dias os 

dados para transferência, sob pena do valor ser direcionado para a conta 

única e posterior destinação. 2.2 – Destrua-se a carteira preta contendo o 

brasão da PJC MT. 2.3 – Anotado o necessário, encaminhe-se os autos ao 

Juizado Especial para as providências pertinentes, com as baixas 

inerentes. Sem custas processuais.P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 264993 Nr: 28394-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR ALMEIDA LIMA, GIOVANI PERATELLI 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899, REGINALDO RUEDA - OAB:20899/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Vitor Almeida Lima, Rg: 25822764 Filiação: Genivaldo 

Almeida e Maria Elizangela de Lima, data de nascimento: 30/03/1998, 

brasileiro(a), natural de Tangara da serra-MT, , Endereço: Fazenda 

Mariussi, Bairro: Zona Rural, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Em suma, tratando-se de matéria criminal, não bastam 

meros indícios. A prova de autoria deve ser concludente e estreme de 

dúvidas, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Desse 

modo, à luz de todos os fundamentos acima delineados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar VITOR 

ALMEIDA LIMA como incurso nas penas do artigo 14, da Lei 10.826/03, em 

concurso material e ABSOLVER o denunciado GIOVANI PERATELLI DA 

FONSECA. Passo à individualização da pena. I- CRIME PREVISTO NO 

ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. A pena prevista para o crime do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) 
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dias-multa. Na primeira fase dosimétrica, devem ser observadas as 

circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei 11.343/2006. No caso 

em apreço, foram apreendidas em poder do réu , 03 (três) porções de 

substância entorpecente análoga à cocaína, que totalizaram a quantia de 

74,9g (setenta e quatro gramas e novecentos miligramas) e 01 (uma) 

porção de substância entorpecente análoga à maconha, que totalizou a 

quantia de 12,37g (doze gramas e trezentos e setenta miligramas), assim, 

entendo que a natureza da substância entorpecente possui alto grau de 

nocividade, tendo em vista que ocasiona dependência química e 

consequências nefastas para o indivíduo que a consume e para a 

comunidade em geral. De outro lado a quantidade apreendida estas não se 

revelou extremamente elevadas. Considerando as demais circunstâncias 

do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, entendida como 

o grau de reprovabilidade da conduta, foi ínsita ao delito, própria do tipo 

penal, tendo em vista que a quantidade e natureza das drogas já foram 

sopesadas como circunstâncias autônomas e preponderantes. O Réu não 

registra antecedentes criminais negativos. Não houve motivação diversa 

daquela inerente ao crime. As circunstâncias e consequências do crime 

igualmente são normais do tipo. Por se tratar de crime vago, cujo sujeito 

passivo é a coletividade, não se cogita de contribuição da vítima. Diante de 

tais aspectos, fixo a pena- base no patamar mínimo legal, de 5 (CINCO) 

ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTAS. Considerando 

a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo 

legal, ou seja, 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de agravante, 

porem verifico a existência de causa atenuante, consistente na 

menoridade, no entanto deixo de efetuar a redução da pena eis que esta 

foi aplicada em patamar mínimo, consoante estabelece o entendimento 

sedimentado no Superior Tribunal de Justiça – Súmula nº 231 "A incidência 

da circunstância atenuante não pode Conduzir à redução da pena abaixo 

do mínimo legal". Na terceira fase da dosimetria da pena, não verifico 

causa de aumento, outrossim, observo que o réu é primário, não possuir 

antecedentes criminais, e por não existir prova de que se integre a 

organização criminosa, reconheço a causa de diminuição de pena prevista 

no § 4º do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, a fim de reduzir a pena 

em 1/3 (um terço), o que o faço considerando a quantidade da droga 

apreendida em poder do Acusado (que, conforme já aludido, embora não 

seja alta, igualmente não é irrisória, 74,9g setenta e quatro gramas e 

novecentos miligramas de cocaína e 12,37g doze gramas e trezentos e 

setenta miligramas e maconha). Sobre a matéria, em caso semelhante, já 

se decidiu: “(...) 2. A jurisprudência tem ancorado a eleição do percentual 

de redução da pena no exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, bem como na quantidade e natureza da droga. Na hipótese 

dos autos todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal 

foram avaliadas de forma favorável ao réu, tanto que a pena-base foi 

fixada no mínimo legal (contra o que, aliás, não se insurgiu o Ministério 

Público). Apreendidas, no entanto, duas espécies diferentes de 

entorpecentes (maconha e cocaína), e considerando a natureza de um 

deles (cocaína), não se pode fixar a fração de diminuição em seu patamar 

máximo, sendo adequada, portanto, a fração eleita pela sentença (...)”. 

Encontro, dessa forma, a pena privativa de liberdade DE 03 (TRÊS) ANOS 

E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. II- CRIME PREVISTO NO ARTIGO 

14 DA LEI 10.826/2003 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO). A pena prevista para o crime do artigo 14 da lei 10.826/2003 

e de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Considerando as 

demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi 

ínsita ao delito, própria do tipo penal, tendo em vista que a quantidade e 

natureza das drogas já foram sopesadas como circunstâncias autônomas 

e preponderantes. O Réu não registra antecedentes criminais negativos. 

Não houve motivação diversa daquela inerente ao crime. As 

circunstâncias e consequências do crime igualmente são normais do tipo. 

Por se tratar de crime vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se 

cogita de contribuição da vítima.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 

59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de agravante, 

porem verifico a existência de causa atenuante, consistente na confissão 

espontânea do réu e menoridade, no entanto deixo de efetuar a redução 

da pena eis que esta foi aplicada em patamar mínimo.

Na terceira e última fase da dosimetria, não vislumbro causas de aumento 

ou de diminuição da pena, a qual torno definitiva em 02 (dois) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa. Deve ser aplicada a regra do concurso 

material de crimes prevista no art. 69 do CP, a qual se procede tão 

somente à soma das penas individualmente aplicadas a cada crime. 

Assim, somando-se as penas incompatíveis, aplicar-se-á cumulativamente 

a pena de 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 510 

(QUINHENTOS E DEZ) DIAS MULTA. Quanto ao regime de cumprimento de 

pena, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, preleciona que “a determinação 

do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos 

critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta feita, estabeleço o 

regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Deixo de aplicar o § 2.º do 

artigo 387 do CPP, uma vês que o tempo de prisão provisória se subtraído 

nesta data não alterará o regime de pena. Diante da fixação do regime 

SEMIABERTO para o cumprimento da pena, que é incompatível com sua 

prisão, bem ainda considerando que se encontram exauridos os motivos 

que determinaram a prisão preventiva, DEFIRO ao réu o direito de recorrer 

em liberdade. Para tanto, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA 

em favor do acusado VITOR ALMEIDA LIMA, a qual deverá ser posta em 

liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Isento o Réu ao 

pagamento de custas e despesas processuais. Da sentença, intime-se o 

Ministério Público, a Defensoria pública e as denunciadas, pessoalmente, 

indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante 

termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1- lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados; 2- expeça se guia de execução 

definitiva; 3- comunique-se ao Cartório Eleitoral, para fins do artigo 15, III, 

da Constituição Federal; 4- oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional; 5- comunique-se o Cartório Distribuidor; 6- oficie-se a autoridade 

policial para que, caso ainda não tenha sido feita, seja procedida à 

imediata incineração da substância entorpecente apreendida, reservando 

porção suficiente para eventual contraprova, lavrando-se o respectivo 

auto circunstanciado, devendo ser juntado aos autos; 6 - No que pertine à 

arma e munições apreendidas, DECLARO seu perdimento nos termos do 

art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal; 7- arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 16 de maio de 

2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 276558 Nr: 6169-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR, EDEZIO 

DA SILVA DANTAS, MAURILIO MORAES CALLEGARO, EDICIO AUGUSTO 

DA SILVA, DIEGO RODRIGUES FERREIRA, WELITTON CAMARGO DIAS 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21011/O

 Autos nº: 6169-25.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 276558.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 13h30min, para oitiva das 

testemunhas PM Diego Alves Furquim e PM Arildo Marques, que deverão 

ser REQUISITADOS junto ao Comando respectivo para comparecerem, 

para o fim de ser ouvidos, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 
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de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285845 Nr: 13722-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULES MORAES CALLEGARO, PEDRO DA 

SILVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:21011/O, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B

 Autos nº: 13772-26.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285845.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 03 de outubro de 2018, às 17h20min, para oitiva da 

testemunha PM Edson Talismar dos Santos, que deverá ser REQUISITADA 

junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim de ser ouvido, 

sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 06 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito ]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287686 Nr: 15357-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Autos nº: 15357-42.2018.811.0055

Código Apolo nº: 287686.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 17h50min, para oitiva da 

testemunha de defesa Lucas Abrão Duraes de Brito, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287683 Nr: 15353-05.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Autos nº: 15353-05.2018.811.0055

Código Apolo nº: 287683.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 17h30min, para oitiva das 

testemunhas de defesa Jeissikelly Berto Correia, Terezinha Maria Carneiro 

e Elisabet Greiner, que deverão ser INTIMADAS a comparecer, para o fim 

de ser ouvidos, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285286 Nr: 13296-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JORGE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:OAB-MT 12674

 Autos nº: 13296-14.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 285286.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 17h10min, para oitiva da 

testemunha PM Weverton Crespim de Oliveira, que deverá ser 

REQUISITADA junto ao respectivo Comando para comparecer, para o fim 

de ser ouvido, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285088 Nr: 13155-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA UBIRATÃ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ARAUJO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Autos nº: 13155-92.2018.811.0055

Código Apolo nº: 285088.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 11 de outubro de 2018, às 17h20min, para oitiva da 

testemunha Fábio Augusto Gottardo, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 28 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281811 Nr: 10501-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

SANCHES SANCHES, MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171-MT, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546, Wellington Pereira 

Santos - OAB:10994

 1) Considerando que a peça inicial preenche os requisitos do art. 41 do 

Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições da 

ação, RECEBO a denúncia ofertada na forma em que foi proposta em 

Juízo, dando os acusados Everton Barbosa de Oliveira, José Sanches 

Sanches e Marinalva Oliveira da Costa, como incursos nas práticas dos 

crimes que ela descreve, devendo a Secretaria de Vara observar ao 

disposto no art. 1.373 da CNGC/MT.2) Na forma do art. 56 da Lei nº 

11.343/06, DESIGNO o dia 28 de setembro de 2018, às 14h20min, para 

audiência de instrução e julgamento.3) CITEM-SE e INTIMEM-SE os 

acusados para comparecerem à audiência supra designada, a fim de 

serem interrogados, sob pena de revelia.4) REQUISITEM-SE providências 

no sentido de comparecimento dos acusados junto ao Centro de Detenção 

Provisória local e a Cadeia Pública Feminina.5) INTIMEM-SE, igualmente 

para comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas em 

comum (fls. 08) e nas defesas (fls. 140).5.1) REQUISITEM-SE, junto ao 

Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do 

CPP.6) INTIME-SE o advogado subscritor da defesa preliminar de fls. 

145/147, Dr. Wellington Pereira dos Santos para, no prazo de dez (10) 

dias, juntar aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob as 

penas da lei.7) INTIMEM-SE as Defesas técnicas, bem como o Ministério 

Público, acerca da audiência designada.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.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: 1002103-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON HERPICH (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 19/11/2018, 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: 1002105-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

TELMA ARAUJO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/11/2018, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001214-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER (ADVOGADO(A))

ROSENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (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 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

DENIVALDO BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO SISTEMA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 26/09/2018, às 10h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000570-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

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 26/09/2018, às 10h45min, 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: 1002014-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LAUTERT RIBEIRO (REQUERENTE)
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ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 29/10/2018, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/10/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MORIMOTO (REQUERENTE)

JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS GRASSANO 

(ADVOGADO(A))

JANETE NUNES SALES MORIMOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/11/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002017-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY PAOLA LEITE LOPES (ADVOGADO(A))

RHAISSA VILLAS BOAS GUERRA CABIANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNÁ ALBERTI (REQUERIDO)

ZOOM PRODUÇÕES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/10/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002110-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (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, 4 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000388-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do Id 15031996, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado 

do valor executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito 

ao disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Deverá também excluir o valor referente aos honorários de sucumbência, 

tudo sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. 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: 8010059-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANTONIO PEDRAO OLIVEIRA (EXEQUENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA CORREA RODRIGUES (EXECUTADO)

SHALIMAR BENCICE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido e comprovantes de deposito do ID 14971619. Decorrido o prazo, 

sem manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000723-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ ROSSI (ADVOGADO(A))

UILLIAM CLAUDINO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certificado o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011968-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES - ME (REQUERENTE)
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LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 14075531, INTIME-SE o 

executado para, no prazo de 10 dias, informar qual a atual situação dos 

autos de recuperação judicial. Caso já tenha sido julgado o plano de 

recuperação, que proceda com a juntada da sentença. Após, conclusos. 

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: 8010399-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LORENZETTI (REQUERENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O exequente deverá apresentar novo demonstrativo atualizado 

do valor executado, uma vez que no valor indicado na petição inicial fez 

incidir uma multa no valor equivalente a 2%. Porém, não há nenhum 

documento que indique ter sido pactuada referida multa. Assim, intime-se o 

exequente para que junte aos autos novo demonstrativo do débito, sem a 

incidência da multa em questão, no prazo de 10 dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010745-32.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMITILA BEZERRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

MARIA ANGELICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO (ADVOGADO(A))

Marco Antonio de Mello (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado, para manifestar nos 

autos requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado, para manifestar nos 

autos requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011431-82.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MEZAQUE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n 

8011431-82.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 14934278), embora 

tenha sido devidamente intimado. É importante esclarecer que o 

comparecimento pessoal da parte ou do preposto da pessoa jurídica em 

audiência é obrigatório, conforme enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste 

contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 é incisivo ao dispor que: 

“extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Logo, 

impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito. 3. Sendo assim, 

com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, Opino por JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino 

por condenar a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o débito anotado à margem da 

distribuição. A renovação da ação dependerá do prévio depósito das 

custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo se já houver sido 

deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de setembro 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, 03 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000826-31.2018.8.11.0055 Autor (a): Silvanete dos Santos 

Rodrigues Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 
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termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que foi negativada em órgão de restrição de 

crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 136,91 (cento e 

trinta e seis reais e noventa e um centavos), conforme prova certidão 

anexa à inicial (cf. ID. n. 12434714). Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada pelos danos 

morais suportados. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do 

débito apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de 

contratação, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a 

autora contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse 

modo, ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever de compensar no 

presente caso. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela autora dos serviços citados, a responsabilidade por 

fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da cobrança 

dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo não 

assistir razão a autora. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização 

do negócio jurídico juntando telas sistêmicas que demonstram a 

contratação dos serviços prestados pela ré. Daí concluir, sem maiores 

digressões, pela existência de contrato entabulado e inexistência de 

fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação ao débito inscrito, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Entrementes, não haveria dever de 

compensar no presente caso, uma vez que existe inscrição preexistente 

por inadimplemento (que foi alvo de tutela judicial, tenso sido reconhecida 

a prescrição da pretensão da autora naquele caso). Portanto, à espécie 

incide o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo 

transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É 

justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se tratando de devedor 

contumaz, negativado com vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso 

a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). [...] A 

Súmula n. 385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento - não tem 

aplicabilidade quando o outro apontamento restritivo em nome do autor é 

posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017) (grifo nosso). É importante ressaltar que a parte autora não 

trouxe aos autos qualquer elemento probatório que indique que a outra 

inscrição seria indevida ou ilícita. Portanto, inexiste distinguishing – 

enquanto distinção do caso concreto e o paradigma adotado nesta 

decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os fundamentos do enunciado 

citado se adequam perfeitamente ao caso posto. É dizer, havendo 

inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra subjetiva do devedor, 

embora seja possível cancelamento da inscrição posterior no caso desta 

ser indevida. No que tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito, é oportuno salientar que esta é de responsabilidade 

dos órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da 

alçada da ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 04 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO KELZY DIAS MACHADO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001089-63.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Pablo Kelzy Dias Machado PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 27 de agosto de 2018, às 14h30m (cf. 

ID n. 14977706), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

14365537). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor do réu. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 
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de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 1.858,80 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)

[1] decorrentes da venda de produtos, comprova tais fatos juntando cópia 

dos extratos de vendas (cf. documentos anexos a petição inicial). Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte do réu, somada aos documentos constantes dos 

autos, implicam na parcial procedência do pedido, pelo que é a parte 

autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento por parte desta, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Entrementes, consigna-se que, de acordo com os documentos 

juntados pela parte autora, duas das parcelas referentes ao extrato de 

venda n. 4769 estão riscadas, o que indica, de acordo com a praxe usual 

do comércio, o pagamento destas. Assim, o mais justo e equânime no 

presente caso é abater estes valores do montante cobrado (cf. art. 6º da 

Lei 9.099/95). Neste contexto, tem-se que o débito do réu perfaz a monta 

de R$ 1.663,00 (mil seiscentos e sessenta e três reais)[2]. 3. 

DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, opino JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 

1.663,00 (mil seiscentos e sessenta e três reais), que deverão ser 

acrescidos de juros de mora (simples) ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do inadimplemento de cada 

parcela (desconsiderando as quitadas). Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 03 de setembro de 2019. 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, 03 de 

setembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Valores não 

atualizados e de acordo com a documentação anexa à inicial. [2] Valores 

não atualizados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-43.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMAR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000864-43.2018.8.11.0055 Autor (a): Claudiomar Lopes da Silva 

Ré (u): Banco Bradesco Cartões S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 15000466). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 

de setembro 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, 04 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001078-34.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Pedro Henrique Americo dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que o réu não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 21 de agosto de 2018, às 14h15m (cf. 

ID n. 14871729), apesar de devidamente citado para tanto (cf. ID n. 

14854259). Neste contexto, conforme disposto no artigo 20 da Lei 

9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor do réu. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo réu 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 849,09 (oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos) 

decorrentes da venda de produtos, comprova tais fatos juntando cópia 

dos extratos de vendas (cf. documentos anexos a petição inicial). Por tal 

razão, requer a parte autora que seja julgado procedente o pedido da 

presente ação para condenar a ré ao pagamento quantia acima citada. 

Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação 

de defesa por parte do réu, somada aos documentos constantes dos 

autos, implicam na parcial procedência do pedido, pelo que é a parte 

autora credora da parte ré, impondo-se o pagamento por parte desta, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. Entrementes, consigna-se que, de acordo com os documentos 

juntados pela parte autora, duas das parcelas referentes ao extrato de 

venda n. 7798 estão riscadas, o que indica, de acordo com a praxe usual 

do comércio, o pagamento destas. Assim, o mais justo e equânime no 

presente caso é abater estes valores do montante cobrado (cf. art. 6º da 

Lei 9.099/95). Neste contexto, tem-se que o débito do réu perfaz a monta 
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de R$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reais). 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na 

inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 573,00 (quinhentos e 

setenta e três reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora 

(simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data do inadimplemento de cada parcela (desconsiderando as 

quitadas). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 

2019. 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, 04 de setembro de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS FRANCISCO DE FRANCA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001752-12.2018.8.11.0055 Autor (a): Antonio Marcos Francisco 

de França Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora requereu a desistência do feito (cf. ID n. 14987182). O pleito 

é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de setembro 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, 03 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

ZELEDIR DASSOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1002049-19.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO c. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER c. C. TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por ZELEDIR DASSOW em desfavor de BANCO BRADESCO com 

o objetivo de que seja revisionaodo os contratos realizados junto ao 

banco. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública, 

deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza 

o artigo 64, § 1º do Código de Processo Civil, que: “A incompetência 

absoluta pode alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de oficio”. Para que uma causa possa ser atribuída ao Juizado, 

primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão complexa (quando a 

discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a ser apreciada 

necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia contábil), que 

envolve cálculos complexos que dependem de fórmulas matemáticas, não 

havendo como se proceder através de simples cálculos aritméticos, 

portanto, vejo a total incompetência deste Juizado Especial para processar 

e julgar o presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio 

legislador pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas 

consideradas de menor complexidade. RECURSO INOMINADO - REVISÃO 

CONTRATUAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

PLANILHA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EX OFFICIO - PROCESSO 

EXTINTO - RECURSO CONHECIDO. A incompetência absoluta pode ser 

reconhecida de ofício pelo órgão recursal, tendo em vista que se trata de 

Matéria de ordem pública, nos termos do art. 113 e 301, § 4º, do Código de 

Processo Civil. Se para apurar o montante devido, na forma defendida pelo 

autor, há necessidade de realizar perícia contábil, principalmente se este 

não apresentou planilha de cálculo, emerge a complexidade da causa e a 

incompetência do Juizado Especial. RI, 88/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

03/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012 AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

JUROS ABUSIVOS. REVISIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

COMO SENDO "CAUSA CÍVEL DE MENOR COMPLEXIDADE. ART. 3º DA LEI 

9.099/95. NÃO FIGURA NA ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A 

CAUSA REFERENTE À REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, SEJA POR 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL (ART. 3º, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95), SEJA, EM CASO 

CONTRÁRIO, PELA NECESSIDADE DE PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA (ART. 

38, § ÚNICO, MESMA LEI). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004205613, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 10/10/2013) RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE REVISÃO DOS JUROS COBRADOS. 

PRETENSÃO QUE SE CONSTITUI EM AÇÃO REVISIONAL, SOB ALEGAÇÃO 

DE QUE OS ENCARGOS SERIAM ABUSIVOS, BEM COMO DA 

OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

CÁLCULOS COMPLEXOS. EXTINÇÃO DO FEITO. Diante da impossibilidade 

de se proferir sentença ilíquida em sede de Juizados Especiais, tanto 

quanto da impossibilidade de realização de perícia técnica, deve ser 

extinto o processo sem resolução de mérito, porquanto a pretensão do 

autor à revisão do contrato depende de realização de cálculo complexo, a 

ser elaborado por perito. Extinguiram o feito, de ofício, sem resolução do 

mérito. (Recurso Cível Nº 71004221735, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

27/06/2013) Nessa esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Como se vê não se trata de negativa de prestação jurisdicional, 

mas de incompatibilidade da causa com o procedimento instituído pela lei 

de regência. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, face à incompetência do 

Juizado Especial para apreciar a causa, OPINO POR JULGAR EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da 

lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 

9.099/95). Tangará da Serra, MT, 03 de setembro 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. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

N. DELLA GIUSTINA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Trata-se de execução de titulo extrajudicial promovida por N. Della 

Giustina & Cia Ltda. - ME, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento 

de valores referentes a serviços prestados. Conforme consta dos autos, 

a parte executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processo 

tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Na hipótese dos autos, não há que se falar em 

créditos extraconcursais. Observa-se que o inadimplemento que deu 

origem ao crédito ora discutido ocorreu antes do pedido de recuperação 

judicial (em 09.02.2015), sendo a recuperação judicial ajuizada no mês de 

junho de 2016. Presente a responsabilidade civil extracontratual - caso 

dos autos -, a obrigação de indenizar surge com a configuração do evento 

danoso. Por isso que o art. 927 do Código Civil de 2002 dispõe que a 

violação do direito, aliado ao dano, rende ensejo ao dever de reparar. 

Assim, com a concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 

08/01/2018, incide a novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme 

estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de 

recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e 

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das 

garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, 

diferentemente da primeira fase, em que as ações são suspensas (art. 6º 

da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do plano de recuperação judicial 

resulta na novação dos créditos, sendo que a decisão homologatória 

constitui, ela própria, novo título executivo judicial, nos termos do que 

dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. Consequentemente, 

a novação induz à extinção da relação jurídica anterior, o que impossibilita 

o prosseguimento das execuções individuais, devendo o crédito se 

sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de recuperação e a ação 

individual ser extinta. Esse é o entendimento do STJ: “DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 
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8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CRISTIANE SATTLER GHISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO FABRICIO MEIATO (REQUERIDO)

 

Autos n. 8010760-59.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, 

decorrido o prazo da suspensão do processo requerido, foi a parte autora 

intimada, para no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 14096356). Neste contexto, 

houve intimação da autora, entretanto o prazo determinado transcorreu in 

albis (cf. certidão em Id n. 14818210). 3. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR EXTINTO o 

presente feito, remetendo-se os autos ao arquivo. 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, 31 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, 03 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE PACHECO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000816-84.2018.8.11.0055 Autor (a): Santos Comércio de 

Colchões Ltda. – ME Ré (u): Danielle Pacheco de Morais PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 22 de agosto, às 14h15m (cf. ID n. 

14899071), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. ID n. 

13714404) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 300,00 (trezentos reais)[5], decorrentes da venda de produtos (cf. 

cheque anexo à petição inicial). Por tal razão, requer a parte autora que 

seja julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a ré ao 

pagamento quantia acima citada acrescida dos encargos legais. Com 

efeito, a presunção de veracidade decorrente da não apresentação de 

defesa por parte da ré, somada aos documentos constantes dos autos, 

implicam na procedência parcial do pedido, pelo que é a parte autora 

credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob 

pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento 

jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 300,00 

(trezentos reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), 

a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de emissão de cada 

cártula, e correção monetária pelo INPC a incidir da data primeira 

apresentação à instituição financeira[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 
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da Serra/MT, 04 de setembro 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, 04 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais. 

[6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 

câmara de compensação".2. No caso concreto, recurso especial não 

provido.(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI (ADVOGADO(A))

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000819-39.2018.8.11.0055 Autor (a): Santos Comércio de 

Colchões Ltda. – ME Ré (u): Soni de Oliveira PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a ré não se não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 22 de agosto, às 15h00m (cf. ID n. 

14901060), apesar de ter sido cientificada da existência da ação (cf. ID n. 

12969146) e, consequentemente, da audiência de conciliação. Neste 

diapasão, conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do valor 

de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta reais)[5], decorrentes da venda de 

produtos (cf. cheques anexo à petição inicial). Por tal razão, requer a 

parte autora que seja julgado procedente o pedido da presente ação para 

condenar a ré ao pagamento quantia acima citada acrescida dos encargos 

legais. Com efeito, a presunção de veracidade decorrente da não 

apresentação de defesa por parte da ré, somada aos documentos 

constantes dos autos, implicam na procedência parcial do pedido, pelo que 

é a parte autora credora da quantia citada, impondo-se o pagamento por 

parte da ré, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial, 

condenando-se a ré ao pagamento de R$ 1.170,00 (mil cento e setenta 

reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora (simples), a base de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da data de emissão de cada cártula, e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data primeira apresentação à 

instituição financeira[6]. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 04 

de setembro 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, 04 de setembro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência de juros legais. 

[6] RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. 

INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO 

PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A 

CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. 

DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 

TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, 

DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação 

utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária 

incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de 

mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou 
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câmara de compensação".2. No caso concreto, recurso especial não 

provido.(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALVES LOPES (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001659-49.2018.8.11.0055 Autor (a): Wanderson Alves Lopes 

Ré (u): Banco Bradescard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

WANDERSON ALVES LOPES em face de BANCO BRADESCARD S/A. 

Verifico que há pedido de desistência da tutela jurisdicional pleiteada (cf. 

ID n. 15086656). Todavia, deixo de acolhê-lo tendo em vista a dicção do 

enunciado de n. 90 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO 90 – A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). (grifo nosso) Neste ínterim, compulsando os autos, 

inclusive analisando a defesa apresentada pelo promovido e documentos 

ali acostados vislumbro no presente litígio a existência de litigância de 

má-fé por parte do autor, frente à notória alteração na realidade dos fatos, 

o que dá ensejo à sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80, II do 

Código de Processo Civil. Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, e inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 123,05 

(cento e vinte e três reais e cinco centavos), como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente a parte 

autora que desconhece a dívida em questão, por não ter contratado o 

serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no 

cadastro de devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu 

danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi 

devida, vez que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes 

do serviço contratado. Assim, havendo negativa de contratação, cabe à 

ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes (ID n. 14969709), devidamente assinado pela 

autora (assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Sublinho, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Assim, sem maiores digressões, comprova-se a existência 

de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se a 

existência de fraude no presente caso. Nesse diapasão, reputo ser 

incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar 

se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou 

não. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é 

o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condenar ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5]. Sem custas nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 03 de setembro 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, 03 de 

setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 
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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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000872-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS FACIO JUNIOR (REQUERENTE)

FABIOLA BERTONCELLO FACIO (REQUERENTE)

J. B. F. (REQUERENTE)

VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora na pessoa 

de seu advogado, para querendo manifestar nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002088-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH (ADVOGADO(A))

EDSON RAFAEL ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para melhor análise do pedido liminar, salutar que a parte autora 

junte aos autos documentos que demonstrem a movimentação financeira. 

Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte os documentos acima mencionados. Em seguida, 

conclusos para análise da tutela de urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 4 de setembro de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELEI CHAVIER MARTINS (REQUERENTE)

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ANDRE FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM ASSESSORIA E NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE 

MARGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada. O reclamante ingressou com a 

presente ação de obrigação de fazer c.c danos morais, pleiteando em 

medida de urgência que o reclamado seja compelido a suspender os 

descontos em sua folha de pagamento, cancelar o cartão de crédito e o 

contrato de empréstimo descritos na inicial, ao argumento de que o débito 

está adimplido. Ocorre que não é possível vislumbrar se o alardeado 

adimplemento decorreu do pagamento de todas as parcelas previstas em 

contrato, ou se o adimplemento decorreria de eventual revisão contratual. 

Além disso, tendo em vista que um dos pedidos finais consiste na 

restituição do que, segundo o reclamante, está sendo cobrado além do 

que foi contratado, deverá o reclamante informar qual seria o valor 

pretendido a a esse título A narrativa específica dos fatos é crucial para o 

deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa do reclamado, nos 

termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 

320 do CPC, faculto a parte reclamante, no prazo de 15 (quinze dias), 

emendar a inicial para esclarecer qual a real causa de pedir da presente 

ação, se é o adimplemento pelo pagamento integral do débito, ou se 

pretende revisar o contrato discutido nos autos, estabelecendo, nesta 

hipótese, a forma com que pretende a revisão, além de indicar qual seria o 

valor que pretende lhe seja restituído pela reclamada, tudo sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 4 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011246-15.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

CARLA BARBIERI FERNANDES (ADVOGADO(A))

DIRCEU FREITAS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KERLEY LUCRECIA DA SILVA (REQUERIDO)

EDESIO DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DISVECO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Analisando os autos, verifica-se que a execução está suspensa, 

nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, conforme expressamente 

determinado no v. acórdão do ID 12918344. Assim sendo, REVOGO a 

decisão do ID 12925894 e, em consequência INDEFIRO o pedido do ID 

15000203, uma vez que não restou comprovada a perda de 

hipossuficiência da reclamada. ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias, sem prejuízo de eventual 

desarquivamento caso seja comprovada a alteração da situação 

financeira da reclamada, nos termos da lei. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 04 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010231-06.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMILSON ARIABO QUEZO (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, cumprir na 

integra o determinado no despacho do ID 14855296, uma vez que 

analisando a planilha juntada no ID 15010921, houve apenas o 

cumprimento parcial. Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se 

os autos. Havendo manifestação, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de setembro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-39.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA BERTOTTI ORGAN (REQUERENTE)

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES (ADVOGADO(A))

EMERSON DE MORAES (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Analisando os autos, verifica-se que após o deferimento da 

penhora on line, o executado efetuou o depósito do valor executado (ID 

14699024). Assim, para que não haja excesso de execução e, 

considerando que o exequente manifestou pelo levantamento do valor 

bloqueado no ID14598309, DEFIRO o levantamento do valor bloqueado no 

ID 14598309 em favor do exequente, devendo o valor depositado no ID 

14699024 ser levantado em favor do executado. 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 
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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, 04 de setembro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 3966-76.2007.811.0055

 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: H. M. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOI NORTE S/A, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, DEMERVAL DA SILVA LOPES - OAB:163998/SP, 

ERNESTO PEREIRA BOSGES FILHO - OAB:379-MS, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:10.320-B/MT, JULIO RICARDO CARVALHO LICASTRO - 

OAB:174.427 OAB/SP, LEONARDO SOBRAL NAVARRO - 

OAB:163621/SP, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

RENATA CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871 OAB/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a Parte Requerida, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 62405 Nr: 3966-76.2007.811.0055

 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: H. M. FRANÇA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALOI NORTE S/A, BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, DEMERVAL DA SILVA LOPES - OAB:163998/SP, 

ERNESTO PEREIRA BOSGES FILHO - OAB:379-MS, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:10.320-B/MT, JULIO RICARDO CARVALHO LICASTRO - 

OAB:174.427 OAB/SP, LEONARDO SOBRAL NAVARRO - 

OAB:163621/SP, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT, 

RENATA CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871 OAB/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimo a Parte Requerida, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48848 Nr: 11-08.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS, JOÃO 

VENILDO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, acerca do teor do 

ofício de fls. 369.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 220981 Nr: 10899-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA ZANARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 VISTOS.

 Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.

 Após a intimação da parte contrária para as contrarrazões, com ou sem 

elas, para apreciação do recurso de apelação, remetam-se estes autos à 

E. Turma Recursal para apreciação, com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as anotações devidas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

II PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT EDITAL N. 20/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, no uso 

de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, 

de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna pública as inscrições deferidas, bem como local, data 

e hora da prova do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado 

para estudantes de Nível Superior em Direito e Tecnologia da Informação 

da Comarca de Lucas do Rio Verde:

1.INSCRIÇÕES DEFERIDAS – Nível Superior Direito

01- ALINE BELLÓ BULHÕES DA SILVA 02- ALESSANDRA FERREIRA 

TOPANOTTI 03- ALTEMYZA O. M. MOTA 04- AMANDA NUNES 05- 

AMANDA VALLIN PEREIRA 06- ANGELA ALICE VANIN 07- ARNALDO DA 

CONCEIÇÃO 08- CAROLINE DE SOUZA PINTO COSTA 09- CLAUDINEI 

PEREIRA DA SILVA 10- CARLA ARIELA SALLES PIRES 11- DEMISSON 

PEREIRA PENHA 12- DENISE SCHIMER 13- DEUSENOR FERREIRA DE 

ALMEIDA 14- DAIANA SANCHEZ SILVEIRA 15- EMERSON BRUNO ALVES 

DA ROXA 16- EMILLY BRINGLENT 17- ERICKS APARECIDO LOPES FARIA 

18- FATIMA SERMA DE MORAES 19- GABRIEL DE MENDONÇA HAHA 20- 

GABRIEL ORTIZ MICHELS 21- GLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA SOUZA 22- 

GRAZIELLY FARIAS DE REZENDE 23- ISLAN N. MARQUES 24- ISLAINE 

SOARES NASCIMENTO MARQUES 25- JANECLÉIA ALVES DA SILVA 

ALEXANDRE 26- KAIRA MAYARA DE ARRUDA DENICOLÓ 27- KYMBERLI 

GABRIELLI CHIARELLO 28- LARISSA DA SILVA GOMES 29- LAURA 

BIANCA DE FARIAS BARBOSA 30 -LUCAS LAZZARETTI 31- LUIZ PAULO 

DOS SANTOS 32- LIGIA CAPISTRANO 33- MARCIA SUZANA DOS 

SANTOS SERRA 34- MARLEIDE LELIS MOREIRA 35- MAYARA REGINA 

LIMA DE SOUZA 36- MEYRE CRISTIANE CARVALHO CRUZ 37- PAULA 

MELISSA RODRIGUES DE FRANÇA 38- RAQUEL ELIANE PORTELA DA 

SILVA 39- RENATA GOMES GONÇALVES 40- RISELDA TENÓRIO 

CAVALCANTE 41- SAMARA GOMES DUARTE 42- SILMARA CRISTINA 

DOS REIS FROES 43- TATIELY CORREA DA SILVA 44- TAYANNE 

SAMARA MERTINS 45- VANESSA PRISCILA ALVES OLIVEIRA 46- 

WILLIAN ZEFERINO MOTA

2.INSCRIÇÕES DEFERIDAS – Nível Superior Tecnologia da Informação

01- DAVID GILMAR MIRANDA PEREIRA 02- ERIC VIANA FONTANELLI 03- 

LUAN PEDRO TOMIOZZO

3.DOS RECURSOS

3.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 

da publicação do Edital, quanto: a) Ao indeferimento do requerimento de 

inscrição;

3.2Os recursos deverão ser interpostos na Diretoria do Foro da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, devidamente assinado, protocolando uma via na 

Central de Distribuição.

4.A prova será aplicada para todos os candidatos no dia 23/09/2018, das 

8:00 às 11:00 horas, no Plenário do Júri do Fórum, situado na Av. Mato 

Grosso, n. 1912-S, Bairro Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT.

Lucas do Rio Verde/MT, 03 de setembro de 2018. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002967-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CARLOS FORNARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002967-53.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 80.543,42 

EXEQUENTE: IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 

EXECUTADO: DARCI CARLOS FORNARI Intimação do advogado da parte 

autora para providenciar o recolhimento da guia para distribuição da carta 

precatória na comarca de Sorriso/MT. conforme expedida no ID - 

14909277, anexando comprovantes aos autos. Lucas do Rio Verde - MT, 

4 de setembro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001896-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

RUTH VALENTE MEIRELES (AUTOR(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001896-16.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 65.826,00 AUTOR(A): 

RUTH VALENTE MEIRELES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da perícia 

agendada para o dia 26.09.2018, conforme ID 15170477, devendo 

informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 4 

de setembro de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003299-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

RAYANE DIAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003299-54.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAYANE DIAS FARIA REQUERIDO: ESTE JUIZO Vistos etc. 

I. Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno o ato 

para a data de 12/09/2018 às 14h00min. II. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003338-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA WECH DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003338-51.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANDREIA 

WECH DA SILVA Vistos etc. I. Tendo em vista nova juntada da petição 

inicial de forma correta e legível, evitando assim tumulto processual, 

renove-se vistas ao Ministério Público. II. Após, retorne-me conclusos para 

deliberações. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96317 Nr: 2994-92.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, encaminho-os autos ao INSS, a fim de intimá-lo 

acerca da sentença de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 14154 Nr: 2853-25.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas ao Municipio de Lucas do Rio Verde, 

para intimá-lo, a fim de providenciar o recolhimento da diligência ao o 

Oficial de Justiça no valor de R$ 90,00, conforme item III, fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 1174-38.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITORIA DA SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, encaminho-os autos ao INSS, para ciência do 

retorno dos autos, e, caso queira se manifeste no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 6173-68.2013.811.0045

 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: ELIANE DOS SANTOS NUNES, MARLI EVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, encaminho-os autos ao INSS, a fim de intimá-lo 

acerca da sentença de fls. 205.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004716-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA (REQUERENTE)

ALANA SIBELI FAVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DAROIT ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004716-42.2017.8.11.0045. Item I – Indefiro o pedido de 

encaminhamento de peças ao Ministério Público, visto que pode a autora, 

como advogada, acompanhar o andamento do boletim de ocorrência 

lavrado e a eventual instauração de inquérito policial [art. 7.º, inciso XIV da 

Lei n.º 8.906/1994] e, inclusive, representar pela prática de eventuais 

crimes que, de acordo com o seu ponto de vista, se consumaram. Item II – 

D’outra banda, compulsando o processo, depreende-se que não houve a 

citação válida da empresa requerida, na medida em que houve a 

devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva citação, porque 

a ré “não foi procurada”, o que compromete a validade da citação (ID n.º 

13548780, pág. 1). Inviável, por via de consequência, a decretação da 

revelia. Portanto, Indefiro o pedido formulado pela requerente. Item III – 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 28 de novembro de 2018, às 09h00min. 

Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação da ré, mediante 

a expedição de carta precatória, registrando-se o referencial de endereço 

informado na petição inicial, nos termos da decisão acostada ao ID n.º 

12960230. Como forma de concretizar os comandos da decisão acostada 

ao ID n.º 12960230, Determino que o ofício endereçado à Rota do Oeste 

seja encaminhado através de mandado judicial. Item IV – Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004716-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA (REQUERENTE)

ALANA SIBELI FAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROIT ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por seu procurador, para providenciar a 

distribuição da carta precatória expedida no evento 15148659, ou caso 

queira, recolher as custas/taxas para sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000294-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000703-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIANNE SEAWRIGHT ROWE (ADVOGADO(A))

JAMES ELTON ROWE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002747-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (DEPRECANTE)

GUILHERME FERNANDES GARDELIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIOR SILVA DE SOUZA (DEPRECADO)

 

Nos termos do Art. 788 da CNGC/MT, INTIMO a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez), manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 14221961) e promova o andamento do processo, sob pena de 

devolução da precatória. AINDA, intimo a parte autora para 

complementação da diligência, conforme referida certidão.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159254 Nr: 5381-41.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ESTEVO SILVESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301/MT

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 13h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010196-18.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH (ADVOGADO(A))

JOSE ROCHA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXECUTADO)

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WENNEY FERREIRA LOPES (EXEQUENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 15006319, INTIMO a parte autora para manifestação 

no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de setembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004325-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004325-24.2016.8.11.0045. Vistos. Intime-se a Executada, para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do 

FONAJE. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 03 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012165-97.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCOS JUNIOR LESIUK 

SILVA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, a parte executada devidamente intimada, 

para que, de forma voluntária efetuasse o pagamento do valor fixado no 

título judicial deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de modo que o 

exequente requereu a incidência da multa de 10% (dez por cento), bem 

como a penhora de ativos em nome da executada. Somente então que a 

executada depositou o valor correspondente ao valor da execução como 

garantia do Juízo, apresentando, na sequência, impugnação ao 

cumprimento de sentença. Em que pese à parte executada ter se insurgido 

contra a penhora apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, 

o meio de defesa do executado em sede de Juizado Cível após a penhora 

é a oposição de embargos. Nesse sentido prevê o Enunciado 117 do 

FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial”. De outro lado, por aplicação subsidiária do 

Código de Processo Civil, a impugnação de título executivo judicial somente 

poderá versar sobre: falta ou nulidade de citação, se o processo correu à 

revelia; inexigibilidade do título; penhora incorreta ou avaliação errônea; 

ilegitimidade de parte; excesso de execução ou qualquer causa impeditiva, 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à 

sentença. Com efeito, verifica-se que o demonstrativo de cálculo 

apresentado pela executada diverge das datas fixadas na sentença. Isso 

porque, a sentença fixou para o termo inicial da correção monetária e 

juros de mora a data da citação; bem como fixou o termo inicial para a 

correção monetária e juros de mora para o dano moral a data do 

arbitramento, ou seja, 29.06.2016. A parte executada utilizou o termo inicial 

para o dano material o mês de janeiro/2016 e para os danos morais o mês 

de junho/2016, quando deveria ser o mês de março de 2016, conforme 

sentença. O exequente, por sua vez, utilizou o termo inicial tanto para a 

incidência da correção monetária quanto para a incidência dos juros de 

mora, conforme determinado na sentença. Logo, deve ser rejeitado o 

argumento quanto ao excesso de excesso de execução defendido pela 

executada. Com efeito, considerando a concordância do exequente em 

relação ao excesso de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) deve 

ser acolhida a pretensão do exequente para reconhecer o excesso na 

respectiva quantia. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso 

Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, 

consolidou entendimento acerca da responsabilidade do devedor, 

definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da 

presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 

925 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos, devendo ser observado os dados 

bancários para transferência informados no Id. 13897960. Em relação ao 

valor penhorado nos autos, determino o desbloqueio. Caso já esteja 

vinculado à conta judicial, intime-se a parte executada para informar dados 

bancários para transferência da respectiva quantia, assim como da 

quantia reconhecida como excesso de execução. Após, de tudo 

certificado, arquivem-se mediante baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – (MT), 31 de agosto de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-95.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 

8010305-95.2014.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Intime-se o Autor para indicar conta bancária para recebimento do valor 

depositado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Informada a conta, 

defiro o levantamento dos valores em favor da parte autora, mediante o 

cumprimento do artigo 450 da CNGC e Provimento 68/2018/CNJ. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003554-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

KOCHHANN & MOCELLIN LTDA - ME (EXEQUENTE)

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOFREY LAVADO - ME (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: 

1003554-75.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: KOCHHANN & MOCELLIN LTDA 

- ME EXECUTADO: JOFREY LAVADO - 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 Verde/MT, 04 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000427-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VILMAR SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A., GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença. Após, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

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

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se. Sem prejuízo da determinação acima, encaminhe-se 

o feito ao contador judicial para elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a 

intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 

dias, efetuar o pagamento. Cumprido o item acima e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004547-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO CONCEICAO ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 

1004547-55.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ANTONIO CONCEICAO 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Encaminhe-se 

o feito ao contador judicial para elaboração dos cálculos judiciais. II. Após, 

efetive a intimação do condenado nas custas e taxa judiciária para, no 

prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. III. Cumprido o item I e não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - 

Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária 

elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a 

contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso 

do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: 

comarca, vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor 

e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ 

(Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de 

Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais 

(endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. IV. Cumprido o item III 

efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004637-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALINE MARTINS DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (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: 

1004637-63.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALINE MARTINS DE MACEDO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. I. Encaminhe-se o feito ao contador 

judicial para elaboração dos cálculos judiciais. II. Após, efetive a intimação 

do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, 

efetuar o pagamento. III. Cumprido o item I e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. IV. Cumprido o item III efetive o 

arquivamento dos autos. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CRISTIANY DUTRA ESPINDOLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN S/A (REQUERIDO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA VARANDA GAMBELLI (ADVOGADO(A))

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (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: 

8010297-84.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SERASA EXPERIAN S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

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

débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento". Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004035-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIOGO AMORIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 

1004035-72.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIOGO AMORIM DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. 

Encaminhe-se o feito ao contador judicial para elaboração dos cálculos 

judiciais. II. Após, efetive a intimação do condenado nas custas e taxa 

judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. III. Cumprido o 

item I e não se efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária 

encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, 

mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da 

Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas e Taxa 

Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da intimação 

constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão 

de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com os 

seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. IV. 

Cumprido o item III efetive o arquivamento dos autos. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA DA SILVA (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: 

1003517-48.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME EXECUTADO: PAULO 

BARBOSA DA SILVA Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é 

imprescindível à apresentação do original do título de crédito, sendo assim, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título 

executivo original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a 

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002484-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NANCY LIMA CUNHA (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 DESPACHO Processo: 

1002484-23.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NANCY LIMA CUNHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Converto o julgamento em diligencia e 

determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) dias, 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. Esclareço que a comprovação de endereço é essencial para 

fixação de competência nos juizados especiais, podendo Magistrado 

reconhecer de oficio a incompetência, conforme Enunciado 89 do 

FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003509-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LUIS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

RAFAEL SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA CORNELLI BRUN (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: 

1003509-71.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MIGUEL LUIS DE CARVALHO 

EXECUTADO: KARINA CORNELLI BRUN Vistos. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e cominações legais ou 

nomear bens a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à 

satisfação integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de 

Justiça proceder à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes 

para satisfação do débito executado, observando as exigências legais. 

Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na 

hipótese de penhora, designe-se audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que poderá a executada 

oferecer embargos à execução (por escrito ou verbalmente), 

procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005081-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA GERALDA LIMA LAUNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004427-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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RIVALDO BRAZAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (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: 

1004427-12.2017.8.11.0045. REQUERENTE: RIVALDO BRAZAO OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. DEIXO DE RECEBER o 

Recurso Inominado veiculado no Id. nº 13080860, Id. 13080874 e Id. 

13080865, com fundamento no artigo 42 da Lei n. 9.099/95, visto que 

certificada sua intempestividade (Id. nº 14827654). Intimem-se as partes 

acerca da decisão supracitada. Intime-se o Autor para se manifestar 

acerca da petição de id. 12980688. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 04 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-76.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETANIA NANCI BEZERRA DE MELO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (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: 

8010078-76.2012.8.11.0045. REQUERENTE: BETANIA NANCI BEZERRA DE 

MELO REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos. 1. Intime-se a parte 

Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca dos 

embargos de declaração, caso queira, nos termos do art. 1.023, § 2º do 

CPC. 2. Após, retornem os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003582-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (ADVOGADO(A))

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE BENETTI (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: 

1003582-43.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO EXECUTADO: CARLOS ALEXANDRE BENETTI Vistos. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar na 

secretaria do Juizado, o título executivo extrajudicial original necessário à 

instrução da presente execução (FONAJE Enunciado Cível 126). Cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o principal e 

cominações legais, bem como os honorários advocatícios ou nomear bens 

a penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários a satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

a penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador(a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-69.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONACIA DA SILVA CAVALCANTE (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (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: 

1002662-69.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RONACIA DA SILVA 

CAVALCANTE REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, 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. Esclareço que a comprovação de endereço é 

essencial para fixação de competência nos juizados especiais, podendo 

Magistrado reconhecer de oficio a incompetência, conforme Enunciado 89 

do FONAJE. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004186-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETTE ZAMBIASI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISÉS LODI (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: 

1004186-38.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: MARISETTE ZAMBIASI 

EXECUTADO: MOISÉS LODI Vistos. Intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o cálculo de atualização do débito. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (ADVOGADO(A))

M. GILSON GOMES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (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 DESPACHO Processo: 

1000391-58.2016.8.11.0045. Vistos. Intime-se as partes quanto o retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de nada 

sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

ELIAS DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção ao 

Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos referentes 

ao levantamento de depósitos judiciais e ao bloqueio de valores, INTIMO a 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, sendo 

certo que “O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido 

Provimento. Sendo assim, a liberação do alvará fica condicionada ao 

procedimento acima. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de setembro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002250-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

CLEANES BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLISE MARCHIORI (ADVOGADO(A))

DELTA INTERNET (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: 

1002250-12.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLEANES BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DELTA INTERNET Vistos. Intimem-se as partes 

quanto ao retorno dos autos. Nada sendo requerido em dez dias, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001942-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

RICARDO (REQUERIDO)

ITAMAR MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

1001942-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: OTONIEL DA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ITAMAR MORAES DA 

SILVA, RICARDO Vistos. Cite-se o reclamado, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Deixo de designar conciliação 

tendo em vista ser improvável a conciliação, uma vez que a Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE OPTICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR GONCALVES (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: 

8010158-35.2015.8.11.0045. REQUERENTE: STEPHANIE OPTICA LTDA - 

ME REQUERIDO: NILTON CESAR GONCALVES Vistos Considerando a 

certidão do cartório distribuidor, intime-se o reclamante para efetuar o 

pagamento das custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária, encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. Lucas 

do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

JULIA GIMENES PEDROLLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 16/10/2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002023-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RICARDO CAVINA (ADVOGADO(A))

EDNA PEREIRA DOS SANTOS MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002023-85.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS 

MOURA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDIC PROJETO DE S E N T E N Ç A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Trata-se de demanda cuja causa de pedir reside na 

falha ao exigir e descontar indevidamente despesas em dobro pela 

utilização do plano de saúde para seu filho, que causou transtornos e 

frustrações, requerendo indenização para reparação dos danos morais 

suportados. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). II – 

MOTIVAÇÃO 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. No caso em tela, 

verificam-se dos documentos apresentados pela parte autora, que o autor 

contratou o plano de serviços médicos para si e sua família. Afirma que 

quando precisou de atendimento emergencial para seu filho foi 

surpreendido com a cobrança indevida em dobro das despesas e teve 

sua conta corrente bloqueada com o desconto indevido lançado 

equivocadamente. Discorre que foi necessário ajuizar a presente 

demanda para ter o serviço liberado por meio de decisão liminar 

concedida. Ora, trata-se de questão de saúde, e a cobrança indevida 

causa temor, uma vez que frustra a expectativa do consumidor de lhe ser 
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prestado adequadamente o serviço ofertado. Ademais, o consumidor ao 

fazer a opção pelo pagamento de um plano de saúde particular, o faz pela 

tranquilidade e certeza de que quando for necessário sua utilização para 

o restabelecimento do bem maior, sua saúde, este será atendido. Destarte, 

a falha na prestação do serviço restou evidenciada, não obstante as 

inúmeras tentativas da parte reclamante em solucionar o problema. Tais 

fatos evidenciam o descaso e o desrespeito com a pessoa do 

consumidor. Nesse sentido, os danos morais restaram devidamente 

configurados, pois a situação a qual foi submetida a parte reclamante, 

efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando 

verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação. A 

alegação da parte reclamada de que atendeu o pedido em sede 

administrativa com a devolução do valor a maior, somente afasta o dano 

material, mas o dano moral restou configurado e deve ser ressarcido. 

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado ao 

consumidor. Nesse sentido, verbis: “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. RISCO PARA 

SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroversa a negativa de 

autorização do administrador do plano de saúde sob o pretexto de 

descumprimento do período de carência, correta a r. sentença que 

condenou o administrador do plano de saúde na reparação do dano moral 

ocasionado da recusa e no ressarcimento das despesas tidas pelo 

segurado com o procedimento cirúrgico de emergência. Com efeito, não se 

olvida que as cláusulas contratuais restritivas são contrárias às 

expectativas do consumidor, pois este adere ao plano de saúde 

esperando o atendimento quando necessário, independente do 

procedimento médico-hospitalar e materiais necessários. Daí que a 

limitação atenta contra o objeto do contrato e equilíbrio contratual, 

colocando o consumidor em exagerada desvantagem perante o plano de 

saúde (APC 2002.07.1.018108-9, Rel. Desembargadora Sandra De 

Santis). Destarte, comprovada a necessidade de procedimento médico em 

relação à doença não expressamente afastada pelo contrato, devido é o 

ressarcimento das despesas do consumidor diante da recusa do plano de 

saúde, ainda mais considerando a previsão contida no artigo 12, inciso V, 

alínea "c", da Lei nº 9.656/98. Por outro lado, não havendo demonstração 

de que os valores postulados superam limitação imposta por cláusula 

contratual para fins de reembolso, cujo ônus da prova cabia à recorrente 

(art. 333, II, CPC), descabido o provimento condicionado à posterior 

aferição, até mesmo porque o Juizado Especial não comporta sentença 

ilíquida. 2. Em relação ao dano moral frisa-se que, de regra, a prestação 

de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual são acontecimentos 

que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam 

ofensa aos atributos da personalidade. Todavia é notório que o segurado 

acometido na saúde, e que necessita de procedimento cirúrgico para 

tratamento emergencial, fica abalado no seu estado de espírito quando 

precisa buscar os meios eficazes e encontra resistência do plano 

contratado. Ora, o segurado de determinado plano de saúde dele espera a 

contrapartida, com o fornecimento dos meios no auxílio ao combate do mal 

sofrido, de modo que a recusa do auxílio aumenta a intranquilidade 

naquele momento. Enfim, a jurisprudência reconhece o direito à reparação 

do dano moral advindo da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, 

pois tal fato agrava a aflição psicológica e angústia no espírito do 

segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se 

encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 

debilitada (REsp 98.6947/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. Para o 

arbitramento na compensação do dano moral, a lei não fornece critérios. 

Destarte, a doutrina e jurisprudência apontam critérios para servir de 

parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada 

caso. No presente caso afigura-se razoável e proporcional o arbitramento 

feito na sentença impugnada, em observância às finalidades 

compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem 

assim às circunstâncias da causa. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. 

Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no caso em 

10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.” 

(Acórdão n. 594291, 20110111184024ACJ, Relator FÁBIO EDUARDO 

MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

julgado em 29/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 256) (destaquei) O dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. De mais a mais, indiscutivelmente, a saúde foi 

elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do ser 

humano, a constituir bem de elevada importância. A partir dessa premissa, 

as operadoras de planos de saúde, na elaboração e no cumprimento do 

contrato, possuem o dever de agir com boa-fé, a abranger o respeito e a 

lealdade, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção 

dos interesses econômicos do segurado, em face da presunção legal de 

sua vulnerabilidade. De fato, o direito à livre iniciativa, que garante a 

atuação destas empresas no mercado, deve ser exercido em harmonia 

com o princípio da boa-fé objetiva, respeitando-se a defesa dos 

consumidores, porquanto as restrições, quanto aos procedimentos 

complementares e opcionais, não podem abranger, em contrapartida, 

intervenções e tratamentos indispensáveis à manutenção básica da saúde 

do usuário, tanto física quanto mental. No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os elementos presentes nos autos e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). A pretensão da parte reclamante no tocante aos danos materiais 

de devolução do valor descontado não merece ser acolhido, uma vez que 

a parte reclamada demonstrou por meio de comprovante que depositou em 

sede administrativa a quantia de R$ 622,28 (seiscentos e vinte e dois reais 

e vinte e oito centavos), depositado em conta bancária de titularidade da 

requerente em data de 22.08.2014, conforme comprovante juntado. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido feito por EDNA PEREIRA DOS SANTOS 

MOURA para CONDENAR a Reclamada UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) valor a ser atualizado pelo IGP-M (FGV) a partir 

desta data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data da citação. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 
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submetido à homologação da MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 15 de agosto 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

JOAO PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição de recurso inominado por ambas as partes, INTIMO as partes 

para, querendo, apresentarem as respectivas contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 04 de setembro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

VARELLA & OLIVEIRA LTDA (REQUERIDO)

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

RAUL DARCI DOLZAN (ADVOGADO(A))

RIBEIRO COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1002159-19.2016.8.11.0045. REQUERENTE: TANIA MARIA DA SILVA 

RIBEIRO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA, NATURA COSMÉTICOS 

S.A, VARELLA & OLIVEIRA LTDA, RIBEIRO COMERCIO DE JOIAS LTDA - 

ME, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Vistos. Determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença contra NATURA COSMÉTICOS S.A. 

Em seguida, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se a 

Exequente. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROMISON SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001542-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDO ROMISON 

SANTOS DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto etc., A 

concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende 

da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a 

existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de 

advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. 

Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 

n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. 

Contudo, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita para 

a pessoa jurídica pressupõe, como requisito indispensável, a existência de 

comprovação idônea, de que não detém condições de arcar com o 

pagamento das despesas do processo. A mera alegação de situação de 

impossibilidade de suportar os encargos financeiros do processo não 

desponta como elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: 

STF, EDcl no AI n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 

31/03/2009; STF, AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: 

Min. Marco Aurélio, j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que a Recorrente apesar de ter trazido 

declaração de hipossuficiência, não comprovou, de forma categórica, que 

não tem condições financeiras para arcar com a quitação do preparo 

recursal, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Assim, INTIME-SE a Recorrente para que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, realize o preparo do recurso, sob pena de 

deserção (Enunciado n.º 115 do FONAJE). Cumpra-se. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000758-14.2018.8.11.0045. REQUERENTE: REGINALDA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos Por ser 

tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos 

recursais, recebo o presente recurso inominado no efeito devolutivo e 

suspensivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 

9.099/95). Intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões, 

no prazo legal. Apresentada as contrarrazões ou certificado o decurso e, 

nada sendo alegado quanto a admissibilidade do recurso, remeta-se o 

processo as Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 

04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE MARIA SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000482-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CONCEICAO DE MARIA 

SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Visto etc., A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra 

geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a 

reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no 

AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, 

j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do benefício da assistência 

judiciária gratuita para a pessoa jurídica pressupõe, como requisito 

indispensável, a existência de comprovação idônea, de que não detém 

condições de arcar com o pagamento das despesas do processo. A mera 

alegação de situação de impossibilidade de suportar os encargos 

financeiros do processo não desponta como elemento suficiente para a 

concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, 

Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, AgRg no EDcl na Rcl n.º 

1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, j. em 15/08/2002]. 

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

Recorrente apesar de ter trazido declaração de hipossuficiência, não 

comprovou, de forma categórica, que não tem condições financeiras para 

arcar com a quitação do preparo recursal, sem o comprometimento da 

manutenção de suas atividades, INDEFIRO o requerimento de concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, INTIME-SE a 

Recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize o 

preparo do recurso, sob pena de deserção (Enunciado n.º 115 do 

FONAJE). Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-34.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL VANZAN (REQUERENTE)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELYS ROSA SALGUEIRO - ME (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: 

8010365-34.2015.8.11.0045. REQUERENTE: EMANUEL VANZAN 

REQUERIDO: NELYS ROSA SALGUEIRO - ME Vistos. DEFIRO o 

requerimento constate no Id. nº 13381797, de penhora de bens, para o fim 

de determinar que a constrição judicial recaia sobre tantos bens quanto 

bastem para saldar o débito reclamado. Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens a serem penhorados e de quantos bastem para 

suportar a pendência total (art. 523, §3º do CPC). Havendo penhora, 

proceda-se, desde logo, à descrição pormenorizada dos bens, à intimação 

das partes acerca da efetivação da constrição judicial, à intimação das 

partes sobre a efetivação do ato. Conste ainda no mandado que as partes 

se manifestem quanto à penhora e avaliação do bem no prazo de 10 (dez) 

dias. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

NILCE CORREIA DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000976-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NILCE CORREIA DE MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos Por ser tempestivo (art. 42, 

Lei 9.099/95) e estarem presentes os pressupostos recursais, recebo o 

presente recurso inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). As 

contrarrazões foram apresentadas id 13504646. Remeta-se o processo 

às Turmas Recursais, para fins de exame da matéria. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 04 de 

setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GERADOR 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: 

1003528-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROMULO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO GERADOR S.A Vistos. Defiro emenda a inicial. 

Rômulo dos Santos, qualificado na inicial, ingressou com ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor de 

BANCO AGIBANK, sustentando, em síntese, que no dia 23 de abril de 

2018 recebeu ligação da loja Havan, informando que haveria uma pessoa 

se passando pelo autor, visando a abertura de cadastro para obtenção de 

crédito, sem que o reclamante tenha feito qualquer requerimento dessa 

natureza. Informa que nessa oportunidade comunicou a autoridade policial, 

registrando o boletim de ocorrências. Narra que diante dessa situação, 

realizou consulta no órgão de proteção ao crédito e verificou a existência 

de negativações de transações que não havia realizado. 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. O 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 
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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. Com essas razões, 

presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a concessão de tutela antecipada a fim de que 

seja excluído o nome do reclamante RÔMULO DOS SANTOS 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., 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, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Cite-se a 

Reclamada, constando do chamamento judicial as advertências legais da 

revelia. Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO 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: 

1001488-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JORGE LUIS FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO TRIÂNGULO 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 de cuja presença é OBRIGATÓRIA. 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.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 04 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS AVANZO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (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 SENTENÇA Processo: 

1001586-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDERSON CARLOS 

AVANZO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 13710917. 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 ação, 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. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 04 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REGINALDO BENTES VIDAL (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1000960-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE REGINALDO BENTES 

VIDAL 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 de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 
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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.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 04 de Setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010388-53.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (ADVOGADO(A))

CLAUDINA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (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: 

8010388-53.2010.8.11.0045. EXEQUENTE: CLAUDINA MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento 

de sentença, o executado devidamente intimado para efetuar o pagamento 

do débito exequendo, quedou-se inerte. Efetivada a penhora on line e 

intimado, o executado manteve-se inerte. Além disso, o exequente 

manifestou concordância com o pagamento da quantia depositada nos 

autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 

1.348.640-RS, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou 

entendimento acerca da responsabilidade do devedor, definindo que “na 

fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da 

condenação extingue a obrigação do devedor, nos termos da quantia 

depositada”. Sendo assim, o correto é a extinção da presente execução 

pelo pagamento, nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de 

Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, 

nos termos dos artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Intime-se as partes da decisão. Certificado trânsito em julgado, bem como 

cumprido o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia 

depositada nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 13130879. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-14.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

MICHEL BENEDITTO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS (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: 

1000672-14.2016.8.11.0045. REQUERENTE: MICHEL BENEDITTO 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, LOJAS 

AMERICANAS Vistos. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. DECIDO. Na fase de cumprimento de sentença, o executado 

devidamente intimado para efetuar o pagamento do débito exequendo, a 

tempo, comprovou nos autos o pagamento do crédito. Além disso, o 

exequente manifestou concordância com o pagamento da quantia 

depositada nos autos. O C. Superior Tribunal de Justiça ao a julgar o 

Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática dos recursos 

repetitivos, consolidou entendimento acerca da responsabilidade do 

devedor, definindo que “na fase de execução, o depósito judicial do 

montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do 

devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, o correto é a 

extinção da presente execução, pelo pagamento, nos termos dos artigos 

924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 924, II e 925 do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Intime-se as partes da decisão. Cerificado trânsito 

em julgado, bem como cumprido o determinado no Provimento 68 do 

Conselho Nacional de Justiça, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

transferência da quantia depositada nos autos, devendo ser observados 

os dados bancários para transferência informados no Id. 14716125. 

Intime-se a reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de 

liberação do valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da 

CNGC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001078-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

JOSE ILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004831-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIRGINIO PEREIRA (REQUERENTE)

DALVA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004831-97.2016.8.11.0045 MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRANTE: DALVA DOS SANTOS ALMEIDA e 

ROSANGELA VIRGINIO PEREIRA IMPETRADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE VISTOS, ETC. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, tendo 

as partes acima qualificadas. Verifica-se nos autos (ID n.º 5000798; 

5000800 e 5000801), que a autoridade coatora, de forma voluntária, 
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convocou e nomeou as impetrantes, para investidura do cargo ao qual 

foram aprovadas, ocorrendo assim à perda do objeto do presente 

mandamus. O Ministério Público manifestou-se (ID n.º 6723161 – p. 01/05), 

pela denegação da segurança, pugnando pela extinção do processo sem 

resolução do mérito, por perda do objeto. Posto isto, em consonância com 

o parecer ministerial e diante da perda do objeto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, c/c art. 6º, § 5º da Lei n.º 

12.016/2009. Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade 

apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso 

(art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a 

figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. XXII – a 

gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei;” Assim, deixo de condenar a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, face a gratuidade. Por se 

tratar de sentença extintiva do mandado, não está sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 05 de dezembro de 2017. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 4741-48.2012.811.0045

 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: IRMA CAGLIONI PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN, ESPOLIO DE ELMO JOSE 

LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21.613/MT, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21.001/MT

 Considerando que a União manifestou a p. 256, aduzindo inexistência de 

interesse na lide, assim dou proceguimento no feito:

Inicialmente indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide, conforme 

requerido a p. 265, pela parte requerida, eis que há necessidade de 

produção de prova em audiência, para comprovação da posse alegada; 

De outro lado, ainda não foram citados todos os confinantes e pende de 

manifestação da Fazenda Pública Estadual, assim ordeno o seguinte:

1) Cumpra-se o item V, de p. 174, intimando a INTERMAT, para que 

apresente o Estudo Cadastral do Imóvel, encaminhado cópias da inicial, 

dos documentos que a acompanham e cópias dos documentos de pp. 

181/189;

2) Proceda a citação pessoal dos demais confinantes, nos endereços 

informandos as pp. 190/191;

3) Retifique-se a capa dos autos, substituindo os anteriores patronos dos 

requeridos, pelos advogados, Dr. Hudson Luiz de Oliveira e Liomar Santos 

de Almeida, para que possam ser intimados dos atos processuais 

vindouros, sob pena de nulidade, conforme procuração encartada as pp. 

248/249;

4) Intimem-se os requeridos, para que manifestem sobre petição e 

documentos juntados pelos autores de pp. 192/229;

5) Anote-se na capa dos autos, que trata-se de processo com prioridade 

de tramitação, em razão de pessoa idosa fazer parte da lide;

6) Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113550 Nr: 5829-19.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LETÍCIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31980 Nr: 2009-02.2009.811.0045

 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: MERICE MARIA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO EDUARDO MARQUES SABBATINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte Requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 841-91.2011.811.0045

 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: CELSO MIGUEL THEWES, ZENAIDE CRISTINA LUBENOW 

THEWES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se se a requerida Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio 

Verde foi citada pessoalmente, bem como o decurso de prazo para 

apresentar contestação.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual a manifestar nos autos, enviando 

cópia da petição inicial, emenda a inicial e documentos que a acompanham, 

bem como dos documentos de pp. 114/116, para que manifeste interesse 

na lide, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se novamente o Intermat, para que apresente o Estudo cadastral do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, enviando copiasda inicial e dos 

documentos que a acompanham.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82982 Nr: 2433-39.2012.811.0045

 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: AGROCLIN AQUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COHABITA TRANPORTES E CONSTRUÇÔES 

LTDA, VALDIR CASONATTO, CÉSAR AUGUSTO LAMPUGNANI, MARIA 

LUCIA CASONATTO, ELIS REGINA LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Cumpra-se o despacho proferido a p. 463, reiterado a p. 465, 

providenciando a citação via edital da confinante, Sra. Maria Lucia 

Casonatto.

Intime-se o autor para que providencie os documentos exigidos pela União 

a p. 481, no prazo de 15(quinze) dias.

Uma vez juntados os documentos pela parte autora, proceda o envio a 

Procuradoria da União em resposta ao oficio de p. 481.

Cumpra-se URGENTE, processo da Meta 02.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 1387-44.2014.811.0045

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

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

 PARTE AUTORA: V. L. A. LOPES - ME, VERA LUCIA AUGUSTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Considerando que o requerido não concordou com os honorários do 

perito (pp. 110/112) e como o perito não apresentou proposta de redução 

(114/116), assim nomeio em substituição novo perito, Sr. Carlos Fernando 

Ferraciolli, brasileiro, perito grafotécnico, com endereço na Rua da 

Ipoméias, 1020, Setor Industrial Norte, SINOP, CEP: 78550-530, tel 66 3531 

499.

Intime-o da noemação, para que aceitando tal munus, apresente proposta 

de honorarios para realização da pericia nos autos, no prazo de 

15(quinze) dias.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89639 Nr: 3527-85.2013.811.0045

 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): ELEXSANDRO GOBBI - EPP, ELEXSANDRO 

GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91515 Nr: 5391-61.2013.811.0045

 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: VGSS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que não foi expedida carta precatória para citar o requerido 

no endereço de p. 86.

Posto isto, ordeno a citação do requerido no endereço de p. 86, para que 

apresente contestação no prazo de 15(quinze) dias, bem como para que 

tome ciência dos alimentos provisórios fixados a p. 15.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 5371-70.2013.811.0045

 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: HELENA MARIA PELIZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o INSS para que apresente suas alegações finais.

Após, conclusos para sentença.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97580 Nr: 4013-36.2014.811.0045

 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: WSPDA, MWPDA, AJWPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Intime-se o inventariante para que decline o endereço do atual guardião 

dos menores, Sr. Gilberto Martins Bello da Silva, devendo ainda juntar aos 

autos as certidões negativas das Fazendas Públicas, Municipal, Estadual e 

Federal, no prazo de 15(quinze) dias.

Informado o endereço do Guardião, citem-se os menores herdeiros, por 

meio de seu guardião, para que manifestem sobre as primeiras 

declarações de pp. 55/58 e documentos acostados com a inicial, bem 

como sobre a petição e documentos anexados as pp. 99/120, no prazo de 

30(trinta) dias.

Determino que seja oficiado ao Banco Fiat, informando o falecimento da 

arrendatária, bem como para que nos informe sobre eventual quitação do 

contrato, em razão do falecimento da arrendatária, Solange Fatima Willers, 

nos colocando a par da atual situação do contrato de arrendamento, tais 

como valor da divida e as prestações em atraso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, enviando cópia da certidão de óbito de p. 17, do contrato de pp. 

21/26 e dos documentos de pp. 41/43.

Determino que seja oficiado a Caixa Econômica Federal, informando o 

falecimento da devedora fiduciante, bem como para que nos informe sobre 

eventual quitação do contrato, em razão do falecimento de Solange Fatima 

Willers, nos colocando a par da atual situação do contrato de 

arrendamento, tais como valor da divida e as prestações em atraso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviando cópia da certidão de óbito de p. 17 e 

do contrato de pp.27/33.

Oficie-se aos Bancos Bradesco, Sicredi, HSBC, Itaú, Caixa Econômica 

Federal, Banco da Amazônia e Banco do Brasil, para que nos envie 

informação da existência de saldo em conta corrente e poupança, valores 

aplicados, bem como se existem dívidas e ou empréstimos em nome da 

falecida Solange Fatima Willers, no prazo de 15(quinze) dias.

Cumprida as determinações acima, vistas ao Ministerio Público e após 

Fazenda Publica.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110997 Nr: 4415-83.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestação acerca do LAUDO PERICIAL juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97481 Nr: 3934-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILLINGTON DA SILVA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de citação por meio de edital, considerando que foram 

esgotadas todas as possibilidades de localização do requerido.

Uma vez citado e decorrido o prazo para contestação, sem qualquer 

manifestação do requerido, certifique-se e em seguida vistas dos autos a 

Defensoria Publica para que, na qualidade de curador especial, apresente 

contestação ao réu citado por edital.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 356 de 635



Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001880-71.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON BATISTA DO BONFIM (REQUERIDO)

 

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. 12831319, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000751-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

GERALDO THEODORO DE SOUZA (EXEQUENTE)

MAURICIO DORACIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo (s) que se encontra (m) juntado (s) 

conforme Id nº 13627022, dos presentes autos, no valor de R$ 545,48, 

sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual 

para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000132-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ALVES MONTALVAO (REQUERIDO)

 

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. 12453087, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001854-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTONIO DE CAMARGO FRANCO (EXECUTADO)

NUTRICIONAL RACOES E NUTRIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (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. 12453008, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000467-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA WAGNER DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000816-26.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDA CIRLEY PAULINO DO COUTO SOUZA (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para se manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça de ID n. 12879882, 

ficando ciente de que, caso não haja resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

a presente será devolvida sem cumprimento, conforme determina o Art. 

393 da CNGC deste Estado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000020-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000396-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. D. S. (REQUERENTE)

C. V. B. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. S. (REQUERIDO)

E. P. P. (REQUERIDO)

S. L. D. C. (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguinte do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000346-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERENTE)

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL ROCHA (ADVOGADO(A))

RAILDA DE FATIMA ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos, que segue vinculada à presente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000869-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANTE (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) a ser expedido(s) nos autos, conforme Despacho Id 

13968491, devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia 

do pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado. Segue vinculado à 

presente o Despacho acima indicado, complementando a presente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 116440 Nr: 6453-09.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista o desarquivamento 

dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 2465-14.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Gonçalves dos Santos, Keila Souza do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Esteio Ltda, Fazenda Nova 

Joaçaba, Marcio Mano Hackme, Rudi Schegoscheski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Mano Hackme - 

OAB:154436/SP, Sara Fernanda Cesar dos Santos - OAB:OAB/MT 

19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114039 Nr: 4771-19.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Leite Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestem-se com aquilo que entenderem de direito acerca 

do Laudo Pericial juntada às fls. 85/87, nos termos item 5 do Despacho de 

fls. 71/72 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 1399-04.2012.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Vitorino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helcio Mendonça Ribeiro - 

OAB:57.427/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85811 Nr: 324-90.2013.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Jose de Avila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Avila - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, Paulo 

Rogerio de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo e requeira o que entender 

de direito em termos de prosseguimento, tendo em vista a devolução de 

correspondência de fl. 95 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108541 Nr: 1572-86.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL CARVALHO PEREIRA, WELDER 

OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito em termos de 

prosseguimento, tendo em vista a devolução de correspondência de fl. 

112 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2769-81.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelo Louriano da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos termos do item 3. do Despacho de fl. 124 dos 

autos, tendo em vista o decurso de prazo certificado à fl. 127 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 82290 Nr: 1134-02.2012.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAdD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se, especificando as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências e 

razões específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento, 

nos termos do r. Despacho de fls. 91/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 4772-04.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilda Queiroz Correia de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus representantes processuais, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se nos autos, com aquilo que entenderem de direito, 

tendo em vista a juntada do Laudo do Perito, às fls. 80/83, nos termos do 

Despacho de fls. 70/71 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108686 Nr: 1654-20.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Scholze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca das informações e proposta de honorários trazida 

pelo Sr. Perito Médico, à fl. 155 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 114383 Nr: 4996-39.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LUIZ DARIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o pagamento do débito ao qual foi condenado, devidamente 

corrigido, sob pena de acréscimo de multa e honorários, ambos no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do r. 

Despacho de fl. 81 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109806 Nr: 2340-12.2016.811.0021

 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: Eliane de Sousa Lima Silotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Andre Silotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Sousa Lima - 

OAB:26.101, Edna Fonseca de Bulhões - OAB:26568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos as suas razões finais escritas, nos termos do 

art. 364, § 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93577 Nr: 2827-50.2014.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agustinha Custodio dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 21929 Nr: 1294-66.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Alexandre da Silva, Angelica Alexandre da 

Silva, Dione Rodrigues da Silva, Andreia Alexandre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Carraro - OAB:OAB/GO 

11.818, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:OAB/MT 15689-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis 

ao seu prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 626.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 245-14.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Martins Gonçalves, Josias Ribeiro Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus representantes processuais, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se nos autos, com aquilo que entenderem de direito, 

tendo em vista a juntada do Laudo do Perito às fls. 161/163, nos termos do 

Despacho de fls. 152/1154 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112790 Nr: 4081-87.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcilio Ervino Stein

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação interposto 
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nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107048 Nr: 858-29.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio João de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito acerca da 

petição do requerido, juntada às fls. 87/90 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107047 Nr: 857-44.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha do Carmo dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 91770 Nr: 1358-66.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciscus Maria Cornelis Saedt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se sobre a ampliação da penhora e avaliação 

efetivada, conforme certidão da Oficiala de Justiça de fl. 202.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

WANDERSON DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (REQUERENTE)

EDILEUSA OLINDA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 13:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-52.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001214-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IZEQUIAS SOARES LACERDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/10/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIBERG E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA CADORE (EXEQUENTE)

ARTHUR RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER CALACIO CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000373-75.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: MARIA 

APARECIDA DA ROCHA CADORE Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 
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Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 6 de outubro de 2017 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000838-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DE SOUSA MOURA (REQUERIDO)

 

Referência: autos n.º 1000838-50.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 76/2018-DF

O Doutor IVAN LÚCIO AMARANTE, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal desta Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o senhor José Gervásio de Freitas foi exonerado 

das funções de juiz de paz conforme Ato n. 635/2018-DRH , CIA 

2373-31.2017.8.11.0000, sendo que foi solicitado através do Ofício n. 

57/2018-DF, datado de 30 de julho de 2018, nomeação da 1ª suplente, 

senhora Neyla Cristina de Souza Cavalcante de Souza, como Juíza de Paz 

e até o presente momento não houve decisão do referido pedido de 

nomeação,

CONSIDERANDO que o fato de haver casamentos agendados para o mês 

de setembro/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR a senhora NEYLA CRISTINA DE SOUZA CAVALCANTE DE 

SOUZA, 1ª suplente desta comarca, para exercer as funções de Juíza de 

Paz, durante o mês de Setembro/2018, exercendo todas as atribuições e 

deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 4 de setembro de 2018

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000295-50.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. E. (AUTOR(A))

A. R. D. O. J. (ADVOGADO(A))

G. B. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (RÉU)

 

Código n.° 1000295-50.2018 Vistos. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Postergo a 

análise liminar para após realização de audiência de conciliação a ser 

realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, para após a 

apresentação da contestação, uma vez que os fatos contidos na exordial 

demandam e/ou necessitam de melhor análise por este Juízo; não 

vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada. Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 

22 de outubro de 2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Intimações e 

diligências necessárias. Às providências. Cumpra-se. Alto Araguaia - MT, 

31 de agosto de 2018. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Código n.º 1000328-40.2018 Vistos. I - A Lei nº 13.043 publicada em 13 de 

novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o 

de outubro de 1969, realizando mudanças consideráveis no procedimento 

aplicado as obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

judiciária, as quais este Juízo passa a aplicar. O artigo 3º do Decreto-Lei 

no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte texto: “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”. Nos presentes autos, vislumbro que o devedor foi devidamente 

notificação, conforme se vê às fls. 10/11, estando, portanto em mora. 

Assim, diante documentos juntados, bem como pela notificação válida, é 

medida certa o acolhimento da liminar postulada. Em razão do exposto, e 

considerando que a mora do requerido encontra-se devidamente 

comprovada, DEFIRO a liminar pleiteada. II - Expeça-se mandado de busca 

e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de Justiça de que no auto de busca e 

apreensão deverá constar o nome e o CPF da pessoa que ficará como fiel 

depositário. III - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá 

alienar o bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da 

liminar, a partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. IV - Pois bem, 

efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de 

busca e apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o 

pagamento das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos 

contratuais, bem como as vincendas (quitando o contrato), custas 

processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor 

devido atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, 

NCPC). Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva 

do bem se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. V - Cite-se a 

parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 

15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344). 

VI - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo 

necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto 

Araguaia – MT, 31 de agosto de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-40.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR CARLOS DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)
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Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

Código n.º 1000356-08.2018 Vistos. I - A Lei nº 13.043 publicada em 13 de 

novembro de 2014, em seu artigo 101, alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o 

de outubro de 1969, realizando mudanças consideráveis no procedimento 

aplicado as obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

judiciária, as quais este Juízo passa a aplicar. O artigo 3º do Decreto-Lei 

no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte texto: “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”. Nos presentes autos, vislumbro que o devedor foi devidamente 

notificação, conforme se vê às fls. 10/11, estando, portanto em mora. 

Assim, diante documentos juntados, bem como pela notificação válida, é 

medida certa o acolhimento da liminar postulada. Em razão do exposto, e 

considerando que a mora do requerido encontra-se devidamente 

comprovada, DEFIRO a liminar pleiteada. II - Expeça-se mandado de busca 

e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de Justiça de que no auto de busca e 

apreensão deverá constar o nome e o CPF da pessoa que ficará como fiel 

depositário. III - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá 

alienar o bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da 

liminar, a partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969. IV - Pois bem, 

efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o cumprimento da medida de 

busca e apreensão, poderá o devedor Fiduciante purgar a mora, com o 

pagamento das prestações vencidas e inadimplidas, com os acréscimos 

contratuais, bem como as vincendas (quitando o contrato), custas 

processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor 

devido atualizado da causa, para fins de purgação de mora (Art. 85, 

NCPC). Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva 

do bem se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário. V - Cite-se a 

parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta no prazo de 

15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência de que “se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (NCPC, art. 344). 

VI - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo 

necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. Alto 

Araguaia – MT, 31 de agosto de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000356-08.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

 

Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 79864 Nr: 1146-43.2017.811.0020

 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: BMC HYUNDAI S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braulio da Silva Filho - 

OAB:74.499/SP, RODRIGO ANDRÉS GARRIDO MOTTA - OAB:161563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 79864

Vistos.

Deixo de conhecer o requerido na referência 49, uma vez que seu 

requerimento não foi apresentado conforme determina as normas de 

regência; bem como, entendo por precluso o prazo para apresentação de 

eventuais embargos declaratórios.

 Cumpra-se a parte final da sentença.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86421 Nr: 4686-02.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. P. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, 

COMERCIO DE CEREAIS RESENDE , PAULO SILVA SANCHES, IMAR 

BORGES DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, ORIVALDO PINHEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 86421

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado por J. P. 

Produtos Agropecuários LTDA. ME em face do Serventuário Chefe do 

Posto Fiscal Henrique Peixoto – Alto Araguaia – Mato Grosso, da 

Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso e o Senhor Agente 

Tributário Orivaldo Pinheiro Gonçalves, ambos devidamente qualificados

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(ref. 12).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

É de conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma 

jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos (ref. 12).

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.
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Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89903 Nr: 6180-96.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: J. R. DE JESUS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, ROGERIO DE LACERDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 89903

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado por J. R. 

de Jesus ME em face da Autoridade Coatora o Senhor Rogério de Lacerda 

Ferreira, Agente de Tributos Estaduais, ambos devidamente qualificados

Em seguida, o Impetrante desistiu da ação e requereu a extinção do feito 

(ref. 06).

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relato. Decido.

É de conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma 

jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

 §5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Impetrante interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos (ref. 06).

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89673 Nr: 6046-69.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIOCLECIANO BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN-MT EM ALTO 

ARAGUAIA-MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADSON EMILIO RAMIRES 

XAVIER - OAB:22431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 89673

Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, nos termos da do 

artigo 12 da Lei 12.016/09.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93434 Nr: 1481-28.2018.811.0020

 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: TDC ENGENHARIA EIRELLI – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE TRIBUTÁRIO CHEFE/RESPONSÁVEL 

PELO POSTO FISCAL DE HENRIQUE PEIXOTO "ARAGUAIA"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 93434

Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, nos termos da do 

artigo 12 da Lei 12.016/09.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95934 Nr: 2439-14.2018.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZI NAVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ DE MORAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 95934

Vistos.

Recebo a apelação interposta na referência 08, DETERMINANDO:

 I – intime-se o impetrado para, se desejando, apresentar suas 

contrarrazões no prazo legal;

 II – após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme determinado pelo artigo 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90424 Nr: 6586-20.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARMAZEM GERAIS PARAISO LTDA, VIDTOR CEZAR 

PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE MATTOS QUEIROZ, MANOEL 

EGUES NETO, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS PRADO DE MORAIS - 

OAB:39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 90424

Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado por 

Armazém Gerais Paraiso LTDA em face dos Agentes de Tributos 

Estaduais da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, 

responsáveis pela Unidade Fazendária UOF Posto Fiscal Henrique Peixoto 

(Araguaia MT/GO), ambos devidamente qualificados

Indeferida a liminar (ref. 04); juntada de informações (ref. 26); juntada de 

decisão do E.TJ/MT mantendo o indeferimento da liminar (ref. 34).

 Em seguida, o Impetrante informa a perda superveniente do objeto da 

ação, requerendo a extinção do feito (ref. 36).

Vieram os autos à conclusão.
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É o breve relato. Decido.

É de conhecimento que encontra-se em vigor o atual Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com base nesta norma 

jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VI, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

Portanto, conforme informado pelo Impetrante, havendo a perda 

superveniente do objeto da ação, e ainda, não tendo interesse no 

prosseguimento do fe i to ,  não se v is lumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos (ref. 

36).

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO a 

desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VI, do artigo 485 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Em havendo requerimento defiro o desentranhamento das peças que 

instruíram a inicial.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71253 Nr: 1212-57.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDER ENGENHARIA EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO ALVES PAIVA - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Em havendo 

requerimento defiro o desentranhamento das peças que instruíram a 

inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. 

I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84071 Nr: 3563-66.2017.811.0020

 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: LEONARDO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §3°, inciso 

IV e VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil/2015. Em havendo 

requerimento defiro o desentranhamento das peças que instruíram a 

inicial.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.P. R. 

I. Cumpra-se.Alto Araguaia - MT, 03 de setembro de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88641 Nr: 5440-41.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OKI BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA 

EM AUTOMAÇÃO S/A,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DI PIETRO - 

OAB:184320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no art. 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

art. 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA ao impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito. Isenção legal de 

custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e 

artigo 25 da Lei 12.016/2009.Após o trânsito em julgado, e as anotações e 

baixas de estilo ARQUIVE-SE o presente feito. Publique-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 03 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73090 Nr: 2236-23.2016.811.0020

 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: GERALDO RUBENS VIAN, RIO BRANCO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, frente às argumentações expendidas, e com arrimo no 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, bem como estribado no art. 5º, 

inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil amarrado ao 

art. 1º da Lei 12.016/2009 jungido ao artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão grafada na exordial 

para NEGAR a ORDEM DE SEGURANÇA ao impetrante no mérito, 

confirmando a decisão que indeferiu a liminar no pretérito. Isenção legal de 

custas, despesas e honorários sucumbências ut súmula 512 do STF e 

artigo 25 da Lei 12.016/2009.Após o trânsito em julgado, e as anotações e 

baixas de estilo ARQUIVE-SE o presente feito. Publique-se. 

Intimem-se.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 03 de setembro de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 86478 Nr: 4716-37.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, ERICSSON OLIVEIRA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar por não estarem presentes 

os requisitos ensejadores da concessão da medida.Notifique-se a 

autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo de 

10 dias, enviando-lhe a segunda via da inicial com a cópia dos 

documentos.Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado, enviando-lhe 

cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 

7º, inciso II, da Lei 12.016/09.Vista ao Ministério Público, nos termos do 

artigo 12 da Lei 12.016/2009.Após, em razão de decisão proferida nos 

autos do IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000, em 15/03/2018, DETERMINO 

A SUSPENSÃO da presente demanda, e tão logo seja decidido o referido 

Incidente, retornem os autos conclusos para sentença.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário.Alto Araguaia–MT, 03 de setembro 

de 2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 73185 Nr: 2296-93.2016.811.0020

 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: RENATO DE OLIVEIRA LOPES - ME, RENATO DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 73185

Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 508-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 69547

Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 03 de setembro de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95574 Nr: 2221-83.2018.811.0020

 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: LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CELEDONIO DE 

ALMEIDA - OAB:44992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 95574

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação de contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam de acordo prévio realizado entre as partes, o que 

necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com 

os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no 

aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 01 de outubro 

de 2018 às 12h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62978 Nr: 890-71.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO – ME , ADELINO 

BOTA, MARLENE APARECIDA LUCAS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerente, na pessoa de seu Advogado, para manifestar-se 

acerca da Certidão de ref: 25, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12624 Nr: 2475-47.2004.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURÚ ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 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 Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51009 Nr: 174-49.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIL DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT, RAYNER CARVALHO MEDEIROS - OAB:14.779-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. IVANIL DE SOUZA BRITO, qualificado(a) nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 

Fazer em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, implantar o 

benefício previdenciário e para, querendo, apresentar impugnação à 

execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 
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535 do CPC/2015.

4. FIXO multa diária, cominada em caso de descumprimento da obrigação, 

no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo de outras sanções 

civil, administrativa ou penal, fixando como termo inicial para contabilização 

da multa o dia posterior ao último dia do prazo para oferecimento de 

embargos, caso estes não sejam aviados, ou o dia seguinte da prolação 

de sentença nos embargos, caso estes venham a ser apresentados pelos 

executados.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 15 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24557 Nr: 2034-27.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMUEL TIBURCIO (espólio), INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE o item 02 da decisão de fls. 107.

Alto Araguaia/MT, 15 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 2081-59.2012.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação (fls. 465/477), 

bem como a apresentação de constrarrazões recursais às fls. 480/493, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 15 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66717 Nr: 2610-73.2015.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. A. PIMENTA E CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DIAS - 

OAB:277.887/SP, RAFAEL RODRIGUES SILVA - OAB:130697 , RODRIGO 

DO NASCIMENTO TOTOLI - OAB:216.769/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MOREIRA DE CASTRO 

- OAB:122.666/MG, STEPHAN WILSON TAVARES - OAB:141255

 Vistos.

1. 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, INTIMEM-SE as partes para, no 

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

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. 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;

3. 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.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA

 O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Senhor MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAÚJO, portador do 

Rg nº 23056576 – SSP/MT, expedido em 07/11/2014, inscrito no CPF nº 

053.738.381-60, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I – 

Símbolo PDA-CNE- VII, do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Barra do Bugres, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Barra do Bugres, 04 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.: 3769 Nr: 131-08.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHIARGA TRANSPORTES E REP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE a 

manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 681 Nr: 67-66.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO MÉDICA DE ASSISTENCIA AO 

TRABALHADOR RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, JORGE 

LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE a 

manifestar o que de direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136664 Nr: 2577-17.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GUIMARÃES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que decorreu o prazo da citação do requerido sem nenhuma 

manifestação. Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139385 Nr: 4159-52.2018.811.0008

 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: CDSP, ELDA, EPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 CLAUDINEIA DA SILVA PALMIRO e ELVIS LEITE DE ARRUDA, assistidos 

pela Defensoria Pública compuseram amigável e extrajudicialmente, 

apresentando os termos acordados e pugnando, então, pela homologação 

do acordo da guarda da menor ELUIZA PALMIRO DE ARRUDA.

Instado a se manifestar o Ministério Público, às fls.16, se manifestou 

favorável ao requerimento de Homologação do Acordo formulado pelas 

partes, em todos os seus termos, pois os requerentes se atentaram em 

resguardar os direitos e interesses da menor.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A homologação do presente acordo é medida que se impõe, pois, os 

termos da transação não são contrários ao direito e estão preservados os 

direitos das menores, conforme o parecer ministerial (fls. 16), razão pela 

qual, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o 

referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 05/06.

Sem custas, eis que defiro a justiça gratuita.

Após tudo cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38251 Nr: 659-90.2009.811.0008

 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: USINA BARRALCOOL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperfrete - Cooperativa de Profissionais 

Atuantes no Cómércio se Serviços

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562, PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:MT 

6211, PAULO JULIANO GARCIA CARVALHO - OAB:51193 RS, 

VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA - OAB:MT-12.803

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos autos, 

bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86013 Nr: 1815-74.2013.811.0008

 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: PAULINO FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Concessão de Beneficio Assistencial ao Portador 

de Deficiência Física movida por PAULINO FRANCISCO DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de fl.108, a parte autora informa 

que não tem mais interesse no feito, visto que recuperou parcialmente a 

saúde e ter contraído vinculo empregatício, requerendo o arquivamento do 

feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 

efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 38, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora, observando a gratuidade da justiça que lhe 

favorece.

CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Bugre-MT, 28 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44023 Nr: 250-80.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELPIDIO DE MORAIS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA SANSÃO - 

OAB:91.205

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 210.

Cumpra-se, conforme requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47016 Nr: 3182-41.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por MARIA DOS 

SANTOS MORAIS, em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.

O exequente apresentou a planilha de cálculos às fls. 186.

Intimado o executado manifestou-se à fl. 189 v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo exequente, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 É, em síntese, o relatório. DECIDO.
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Considerando que o executado concorda com os valores apresentados 

pelo exequente, a impugnação deve ser julgada procedente.

Sendo assim, ante a concordância expressa do executado, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados pelo exequente às fls. 186 dos autos.

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, decido o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “a”, do Novo Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

expedição de Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor devido, 

de acordo com cálculo apresentado às fls. 186.

Condeno o executado no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

cumprimento da sentença.

 Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE o cumprimento de todas as 

determinações, e após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres – (MT), 16 de julho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 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:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Presentes os pressupostos, defiro aos autores os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no artigo 98 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

Nomeio inventariante o senhor VALDINEI MELO DE ANDRADE, que 

independente de compromisso, desempenhará o seu encargo (CPC, art. 

664, caput).

Processe-se o arrolamento, providenciando-se:

a) Declaração de herdeiros e bens.

b) Esboço de partilha e/ou pedido de adjudicação;

c) Comprovantes relativos aos bens inventariados, negativas fiscais, bem 

como negativa da receita Federal.

 Após, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141534 Nr: 5886-46.2018.811.0008

 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: SUELI GONÇALVES PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Ademais, quanto ao valor da causa, cumpre dizer que o montante 

atribuído pela autora deve corresponder à estimativa dos bens a que se 

pretende partilhar, conforme determina o artigo 291 e ss. do CPC, 

seguindo-se o pagamento das custas sobre tal base de cálculo, uma vez 

que foram elencados na peça inaugural diversos bens, devidamente 

identificados, razão pela qual possível se faz a adequação do valor da 

causa.

2. Isto posto, INDEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do 

processo, formulado pela parte interessada, pelo que determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a inicial, devendo ajustar o valor da causa ao valor da totalidade dos bens 

a que se pretende partilhar, e, determino ainda o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias a ela correspondentes, no mesmo prazo assinalado.

3. Após, tornem-me os autos conclusos.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119365 Nr: 486-85.2017.811.0008

 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: ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA, SIEGLINDE 

WERNER MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DO Sr. HORST GERHARDT MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Recebo a exordial.

Cite-se a inventariante, Sieglinde Werner Maier, bem como os demais 

herdeiros, para que no prazo de 15 dias, manifestem-se quanto ao pedido 

de habilitação de crédito, formulado por Aline Cristina Hendges da Silva.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99698 Nr: 1459-11.2015.811.0008

 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: SIEGLINDE WERNER MAIER, MARISA MAIER MARQUES, 

ABIDONEL ANTUNES MARQUES, ELIANE APARECIDA GUEDES MAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORST GERHADT MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA BARBOSA CAMACHO - 

OAB:MT/11.335, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871-MT, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1. Intime-se o inventariante para que no prazo de 30 (trinta) dias 

apresente aos autos GIA-RETIFICADORA, acompanhada da avaliação 

realizada pela autoridade fazendária, do demonstrativo de cálculo feito 

pela AGENFA/SEFAZ, comprovante de recolhimento de imposto sobre a 

transmissão causa mortis dos bens móveis, imóveis e recursos 

financeiros ou isenção desta, e ainda, Certidão Negativa de Débitos 

Estaduais.

2. Sem prejuízo, considerando a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, 

encaminhem-se os autos à conciliação.

3. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133861 Nr: 891-87.2018.811.0008

 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: ROSELI XAVIER DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16.482

 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.: 94178 Nr: 3808-21.2014.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPS, ARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDC, ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Adoção com Destituição do Poder Familiar 

proposta por Patrícia Paiva Silva e Aparecido Ramos do Carmo em face de 

Sandra Rosa do Carmo, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 64.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136520 Nr: 2485-39.2018.811.0008

 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: ELZA APARECIDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21.079/0-MT

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136180 Nr: 2253-27.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO REIS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NIVALDO REIS RODRIGUES, Cpf: 

61649660197, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROMOVER A CITAÇÃO EDITALÍCIA da parte executada 

NIVALDO REIS RODRIGUES, inscrito no CPF nº 616.496.601-97, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos a petição inicial de 

execução fistal da dívida ativa promovida pelo Município de Denise-MT, 

cuja CDA de número 383, importância certa e exigível de R$1.068,87 (Mil e 

sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Visto em correição, Defiro o pedido de fls. 13/17, 

posto que determino a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 

30 (trinta dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. 

Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como defensor 

dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

devendo ser intimado para seu mister.Cumprida as determinações 

supramencionadas, intime-se a parte requerente para manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal, sob pena de extinção do 

feito.Intime-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 03 de setembro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113727 Nr: 3929-78.2016.811.0008

 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: SERGIO RUIZ CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO APARECIDA RIBEIRO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

in totum a r. decisão de fls. 50.

Com as documentações apresentadas, volvam-me os autos para 

deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94396 Nr: 3983-15.2014.811.0008

 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: ROSA APARECIDA JORGE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136533 Nr: 2493-16.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DINIS COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 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.: 137031 Nr: 2810-14.2018.811.0008

 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: SONIA MARIA POLASTRINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (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.: 137245 Nr: 2935-79.2018.811.0008

 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: CLEUZA RAMOS ETIENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251/B

 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.: 128366 Nr: 5565-45.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUE PEREIRA SANDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 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.: 133349 Nr: 533-25.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LAUDELINO 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 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.: 136688 Nr: 2592-83.2018.811.0008

 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: DELMINDA DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 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.: 134733 Nr: 1395-93.2018.811.0008

 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: NEUZI SANTANA VAZ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 47087 Nr: 3253-43.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECY BORGES FRANCISQUETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131873 Nr: 7619-81.2017.811.0008

 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 JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 
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OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL, LÍVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - 

OAB:PROCURADORA, MATEUS ALVES ARAÚJO - OAB:PROCURADOR, 

WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR

 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): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 109921 Nr: 1664-06.2016.811.0008

 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: MARGARIDA RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MARIA PAGOTTO 

- OAB:PROC. FEDERAL

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134589 Nr: 1310-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CICERO DA SILVA, REGINALDO 

JOSE PEREIRA, EDER MARQUES DE SOUZA, MARCONDES DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19358, MICHELE 

JULIANA NOCA - OAB:7622, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Recebe-se a apelação interposta pela Defesa do acusado Leonardo 

Cícero da Silva (fls. 187/193) e dos acusados Marcondes da Silva Santos 

e Eder Marques de Souza (fl. 193), porquanto presentes os requisitos 

extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos 

(legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, eventual 

pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

II – Nos termos do art. 600 do CPP, abra-se vista dos autos à DPE para, no 

prazo de 08 (oito) dias apresentar razões, após, vista dos autos ao MPE 

para no prazo sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

III – Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV – PROCEDA-SE COM A INTIMAÇÃO DO PESSOAL DOS ACUSADOS 

ACERCA DA SENTENÇA.

V – Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 5905-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK 

ANDREY DOS SANTOS, WANDERSON DA SILVA FRANCISCO, FELIPE 

MATEUS DA SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823, THIAGO 

OPOLSKI - OAB:20.259-MT

 Posto isso, em observância ao veredicto do soberano Tribunal do Júri 

(CRFB/88, 5º, XXXVIII, ‘c’), julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) condenar o acusado 

Maciel José dos Santos, qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

penais do art. 121, §2º, IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do 

Código Penal COM implicações da Lei 8.072/90 figurando como vítima Ivan 

Rodrigues da Silva; (b) absolver os acusados Patrick Andrey dos Santos 

Eusébio, Wanderson da Silva Francisco e Felipe Mateus da Silva, 

qualificados, da imputação de infração ao art. 121, §2º I e IV do CPB em 

que figura como vítima Ivan Rodrigues da Silva; (c) absolver os acusados 

Maciel José dos Santos, Patrick Andrey dos Santos Eusébio, Wanderson 

da Silva Francisco e Felipe Mateus da Silva da imputação de infração ao 

art. 244-B, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente que figura como 

vítimas José Wiliam da Silva e Paulo Vinícius Rodrigues Teixeira.Em 

observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se a fazê-lo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130309 Nr: 6711-24.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO EWALD VENTURI DE OLIVEIRA 

RUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GARCIA VENTURI 

RUTZ - OAB:23597/MT

 Indefere-se o pedido de fls. 56/59, nos termos da decisão de fls. 54/55. 

Contudo, faculta-se a Defesa apresentar a testemunha indicada à fl. 59, 

independentemente de intimação. O Juízo deliberará acerca da inquirição 

da referida testemunha na audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26 de março de 2019, às 16h40. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 139772 Nr: 4415-92.2018.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROZALINA CANAVARROS SABISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 producta sceleris.Nessa linha, podem ser confiscados, assim, não só as 

coisas subtraídas por crimes patrimoniais, como também as importâncias 

auferidas pelo autor do crime ao vendê-la , de modo que perda do produto 

do crime, nessas hipóteses, é também automática, não sendo necessária 

que conste expressamente da decisão .Ao cuidar da matéria, colhe-se da 

melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas 

apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: 

antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não 

poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A contrario 

sensu: se não interessarem, poderão ser mantidos apreendidos .É cediço 

que a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da 

restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a situação de 

‘terceiro’ de boa-fé e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas 

estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, somente quando do 

exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar tal ou qual a função 

do veículo na, em tese, empreitada criminosa.Contudo, no presente caso, 

a requerente além de não comprovar a origem lícita do objeto apreendido, 

não comprovou ser a proprietária, apresentando documento de terceiro, 

tornando-se inviável a restituição de tais bens .Assim, com fundamento no 

art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda dilação probatória, 

por ora, INDEFERE-SE a restituição de 01 (um) celular Galaxy, J2 Prime, 

G-532, dourado, marca Samsung.Não obstante, após a realização da 
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instrução processual, momento em que será esclarecido acerca dos bens 

apreendidos, poderá ser reanalisada a restituição.Certificada a preclusão 

das vias impugnativas, arquivem-se os autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SIMONE DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

tomarem conhecimento do trânsito em julgado da sentença. 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: 1000671-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS ESTEVAO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15163442. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista que o 

comprovante de endereço juntado pela parte reclamante não está dentro 

dos parâmetros estabelecidos (documento emitido no próprio nome do 

reclamante), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

reclamante para emendar a inicial com o documento pertinente e legível, ou 

documento que comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa, bem como, apresentar documentos pessoais 

legíveis, 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: 1000131-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CARLA TAINA BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

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 BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 4 de setembro de 2018. Senhor(a) CARLA 

TAINA BATISTA BARBOSA, Av. Presidente Castelo Branco, Nº 36, Centro, 

Barra do Bugres - MT, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/09/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000131-24.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.032,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLA TAINA BATISTA 

BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-76.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

AMILTON MENEZES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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 4 de setembro de 2018. Senhor(a) AMILTON 

MENEZES DA SILVA, Rua Goiás, Nº 361, Barra do Bugres/MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000134-76.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.209,16; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMILTON MENEZES DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 15148746 “ Por todo o exposto, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva do requerido BANCO ITAÚ 

CONSIGNADOS S.A., por conseguinte JULGO EXTINTO o processo em 

face deste.Por outro lado, nos termos inc. I do art. 485 do CPC, resolvo o 

mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, confirmando a liminar 

deferida, DECLARANDO inexistentes os débitos lançados pelo Banco BMG 

no nome do autor.CONDENO o requerido BANCO BMG a restituir ao autor 

os valores descontados nas matriculas nº 86599/30 e 86599/32, de R$ 

224,78 (duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) e de R$ 

265,97 (duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) 

respectivamente, pela quantia de meses descontados (04), totalizando a 

quantia de R$ 1.963,00 (mil novecentos e sessenta e três reais), cujo 

valor deverá ser pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros 

legais (parágrafo único, art. 42 do CDC). CONDENO o requerido BANCO 

BMG ao pagamento de indenização por danos morais que fixo no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente a partir da presente decisium (Súmula 362, STJ) e com 

juros de mora de 1% ao mês devido desde a data da citação (art. 405, 

CC).Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas.Publique-se, registre-se, 

intimem-se. .” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 

3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE VALTER DA SILVA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13998013 . .” Dessa forma, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração para o fim de julgar improcedentes os 

pedidos formulados na Reclamação Cível proposta por JOSÉ VALTER DA 

SILVA VIANA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/.A. (VIVO), o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Por outro lado, nos termos dos artigos 80, I, II e V e 81, do Código de 

Processo Civil, condeno o autor/embargado nas penas de litigância de 

má-fé, ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, assim como em honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do 

CPC), observando que tal condenação não é afetada pelo deferimento da 

gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, em não havendo 

manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante 

baixas devidas. Publicação no PJE. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-11.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

SIVAL JESUS GOMES DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

JAYME BROWN DA MAIA PITHON (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 13999283 . .” Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.DECIDO. A embargante não 

apresentou contestação oral ou escrita na audiência de conciliação e, 

mesmo tendo sido advertida de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar sua defesa, via PJE, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Importante mencionar que os processos que tramitam no 

Juizado Cível, não sendo possível protocolo fora da plataforma do PJE, 

salvo em casos excepcionais, o que não é o caso dos autos. Por outro 

lado, importa destacar que não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Enunciado 04 dos Juizados 

Especiais Cíveis de Mato Grosso. A alegação de que a contestação foi 

juntada em processo diverso não supre a falta, não havendo em se falar 

do princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que o processo é 

eletrônico, não podendo o erro ser imputado à secretaria.Por fim, os 

processos em curso nos Juizados Especiais possuem regramento próprio, 

sendo que a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária naquilo 

que não for incompatível com o microssistema da Lei n. 9.099/95.Dessa 

forma, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, e 

não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de 

declaração não se prestam a tal desiderato.Diante do exposto, ante a 

ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração 

opostos.Publicação no PJE. “ O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos. 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-17.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14001928 “ Dessa forma, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração para o fim de julgar improcedentes os 

pedidos formulados na Reclamação Cível proposta por MOACIR DA SILVA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/.A. (VIVO), o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

consequência, revogo a liminar concedida nos autos (evento 

7987528).Por outro lado, nos termos dos artigos 80, I, II e V e 81, do 

Código de Processo Civil, condeno o autor/embargado nas penas de 

litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, assim como em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 

2º, do CPC), observando que tal condenação não é afetada pelo 

deferimento da gratuidade da justiça. Com o trânsito em julgado, em não 

havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

mediante baixas devidas. Publicação no PJE. . “ O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos. TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-63.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVERSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14002501 “. Ante o exposto, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração para alterar o dispositivo da sentença 

lançada no evento 10715626, para determinar a exclusão do polo passivo 

o embargante ITAÚ UNIBANCO S/A., o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, permanece incólume a 

sentença exarada nos autos (Id. 10715626). Com o trânsito em julgado, em 

não havendo manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas devidas. Diligencie-se a 

serventia acerca da exclusão do polo passivo da parte embargante. 

Certifique-se. Publicação no PJE. “ O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos. 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000023-63.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVERSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Carolina Davoglio de Arruda (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 14002501 “. Ante o exposto, ACOLHO os 

presentes embargos de declaração para alterar o dispositivo da sentença 

lançada no evento 10715626, para determinar a exclusão do polo passivo 

o embargante ITAÚ UNIBANCO S/A., o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, permanece incólume a 

sentença exarada nos autos (Id. 10715626). Com o trânsito em julgado, em 

não havendo manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixas devidas. Diligencie-se a 
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serventia acerca da exclusão do polo passivo da parte embargante. 

Certifique-se. Publicação no PJE. “ O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos. 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-24.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CARLA TAINA BATISTA BARBOSA (REQUERENTE)

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 BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, Rua Barão 

de Melgaço, 3475 - Centro Norte – Cuiabá/MT, 78005 - 908 - Centro Norte - 

Cuiabá - Mato Grosso. Dados do processo: Processo: 

1000131-24.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.032,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TELEFONIA, 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: CARLA TAINA BATISTA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 25/09/2018 Hora: 13:00 (MT) 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 4 de setembro de 2018 Atenciosamente, 

MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA 

POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ - TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 1946-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 109-61.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET, JOÃO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.Custas processuais pela parte autora, 

observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Proceda-se ao 

desbloqueio de eventuais valores penhorados neste feito.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 1393-41.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO, LISIANE DE 

FATIMA ZORZO - OAB:8114-B, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5382 Nr: 585-85.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENE VERGINIO BENETTI, CARLOS 

GIACOMET, HENRIQUE GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:40.339, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:12.302, JAIRO BATISTA 

PEREIRA - OAB:13.611, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B, MARCOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 374 de 635



ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/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$ 

582,74 ( quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 349. 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-96.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ENILSON JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000036-96.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento do pagamento da diferença, não juntou nos autos o 

comprovante de pagamento da condenação. Nos termos do provimento 

55/07-CGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 04 de 

Setembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000573-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSIAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000573-58.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSIAS DE CARVALHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de débito c.c. obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada com pedido de indenização por 

dano moral proposta por Josias de Carvalho em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. Vieram os autos conclusos. Decido. Após analisar a inicial e os 

documentos que a acompanharam, entendo presentes a verossimilhança 

da alegação e o perigo da demora, razão porque deve ser deferida a 

tutela antecipada pedida. No caso em apreço, a pertinência material está 

calcada na relação de consumo existente entre as partes, conforme 

denotam os documentos inclusos, bem como diante da própria cessação 

do fornecimento dos serviços de energia, com indicativos verossímeis de 

descaso e ineficiência na prestação do serviço. A verossimilhança da 

alegação se consubstancia no fato de que o reclamante é usuário do 

serviço de energia elétrica conforme se observa da fatura que instrui a 

inicial, estando adimplente com a contraprestação que lhe cabe, bem como 

pelo relato da interrupção do fornecimento do serviço e sucessivas 

interpelação a ré para o conserto da rede elétrica. Outrossim, nos termos 

do artigo 22 do Código de Defesa do consumidor os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quando essenciais contínuos. O perigo da demora é 

evidente, pois o fornecimento de serviço de energia elétrica é 

indispensável às atividades cotidianas, sendo que a suspensão do seu 

fornecimento prejudicaria, no caso em tela, o próprio sustento da família já 

que a falta de energia elétrica faz perecer alimentos como carne e leite. 

Por fim, não há perigo de irreversibilidade já que a continuidade do serviço 

é dever a concessionário, ora requerida. Posto isso, defiro a liminar 

pretendida pelo reclamante, o que faço para determinar que a requerida 

efetue os reparos necessário na rede elétrica para a retomada do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente – 

n° 8/902336-7, localizada na Rua Trinta e Três s/n Lot1A - Jardim das 

Palmeiras. Fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da 

presente medida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

até o teto de 40 salários mínimos. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez 

que presentes os seus requisitos legais. Cite-se a parte requerida e 

intime-se a parte autora, a fim de que compareçam a audiência de 

conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste juízo, 

conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no mandado as 

advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei 

n° 9.099/95. Cumpra-se, com urgência, servindo cópia desta como 

mandado. CAMPO NOVO DO PARECIS, 4 de setembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000612-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000612-55.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ROGERIO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Rogerio da Silva propôs 

a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C.C. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO na qual busca a concessão da antecipação da tutela 

para que seja determinada a promoção do requerente à graduação de 3º 

SGT PM a contar de 10 de outubro de 2004 à graduação de 2º SGT PM a 

contar de 10 de outubro de 2018, à graduação de 1º SGT PM a contar de 

10 de outubro de 2011, à graduação de Subtenente PM a contar de 10 de 

outubro de 2014 como os demais de sua turma. Relata, em resumo, que se 

inscreveu no processo seletivo destinado ao ingresso no Curso de 

Aperfeiçoamento do cargo de Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso. Aduz que participou do 10º curso de Formação de Sargento – 

10º CFS/2003 regido pelo edital de abertura do certame – edital nº. 

007/PMT/25/11/02. Diz que foi aprovado dentro do numero de vagas da 

classificação geral, porém, está sendo preterido quando da admissão no 

concurso para a décima turma do concurso de Formação de Sargento. 

Assenta ainda que candidatos com nota inferiores ou iguais ao do 

requerente já foram nomeados, e promovidos a graduação de 3º. 

Sargento PMMT nos termo da portaria nº. 001/CPP/SCS/PMMT de 

04/01/2006 com efeito retroativo a outubro de 2004. Assevera ainda que 

diante da insustentável violação a livre concorrência e em razão do 

sobrestamento do curso de formação para o qual foi inscrito já se 

passaram mais de dez anos. Escuda a sua pretensão à vista dos 

requisitos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in mora, 

argumentando, outrossim, que a preterição lhe está acarretando prejuízos 

irreparáveis. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Decido. É cediço que para a concessão da tutela antecipada é necessária 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útli do 

processo e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, §§1º, 2º e 3º). No caso dos autos, 

pretende o autor a concessão da antecipação da tutela para que seja 

determinada de forma imediata a promoção do requerente à graduação de 

3º SGT PM a contar de 10 de outubro de 2004 à graduação de 2º SGT PM 

a contar de 10 de outubro de 2018, à graduação de 1º SGT PM a contar 
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de 10 de outubro de 2011, à graduação de Subtenente PM a contar de 10 

de outubro de 2014 como os demais de sua turma. Pois bem, a Lei 

Complementar nº 231/2005 é o diploma legal que regula a carreira dos 

militares do Estado de Mato Grosso. Referido ato dispõe no art. 172 que os 

critérios de promoção e progressão de carreira observarão o disposto em 

legislação específica, cuja matéria foi regulamentada pela Lei 

Complementar n. 271/2007. O art. 10 do mencionado diploma prevê como 

requisitos para a promoção à graduação superior; o cumprimento de 

interstício mínimo, inclusão no Quadro de Acesso de seu quadro 

específico e a disponibilidade de vaga. Prevê, ainda, o citado artigo que 

também devem ser preenchidas as exigências da legislação de promoção 

de praças, no caso, o Decreto nº 345/1995, o qual define como condições 

indispensáveis para a promoção à graduação superior por antiguidade, 

como sói a almejada, além daquelas já previstas na legislação 

complementar citada; a conclusão, com aproveitamento, do curso de 

habilitação dos cargos e funções próprios da graduação superior; não 

estar classificado nos comportamentos mau ou insuficiente e a aptidão em 

inspeção de saúde. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim 

dispõem sobre o assunto: EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA – 

POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONCURSO 

PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – 

APROVAÇÃO – MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 

SUSPENSÃO PELA AUTORIDADE COATORA – DIVULGAÇÃO DA 

REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS 

IMPETRANTES DE PRIORIDADE NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO – 

SEGURANÇA CONCEDIDA. O ato da autoridade coatora que suspende 

Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar, ainda no prazo de 

validade do concurso público para sua admissão, divulgando a abertura 

de novo certame, viola direito líquido e certo dos impetrantes aprovados e 

já matriculados no curso de formação profissional de prioridade em 

detrimento aos novos candidatos. O STJ assim manifesta sobre o assinto: 

EMENDA - ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR. 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO. ANTIGÜIDADE NO 

POSTO OU NA GRADUAÇÃO. PRETERIÇÃO DE VAGA. I - A 

CLASSIFICAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O INGRESSO NO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DEVE SE ORIENTAR PELO 

CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE NO POSTO OU NA GRADUAÇÃO, E NÃO NO 

TEMPO DE SERVIÇO NA ATIVA (ARTIGOS 16 E 60 DA LEI Nº 7.289/84). 

ASSIM, NA AUSÊNCIA DE LEI OU REGULAMENTO QUE ESTABELEÇA 

CRITÉRIO DIVERSO, O RECRUTAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DA REGRA 

DE ANTIGUIDADE NO POSTO É ILEGAL E ABUSIVO. II - ESTANDO 

DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FORMALMENTE 

EXIGIDOS, À ÉPOCA, PARA A ALMEJADA PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º 

SARGENTO, O RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO É MEDIDA QUE SE 

IMPÕE. III - HAVENDO PRETERIÇÃO DO POLICIAL MILITAR MAIS ANTIGO 

EM FAVOR DE POLICIAIS MAIS MODERNOS, EM VIRTUDE DA ADOÇÃO DO 

CRITÉRIO ILEGAL DE PRECEDÊNCIA PELO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO, 

TEM O MAIS ANTIGO DIREITO A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE 

PRETERIÇÃO, DESDE QUANDO PREJUDICADO. IV - DEU-SE PROVIMENTO 

AO RECURSO. Entretanto, após analisar as razões postas na petição 

inicial e os termos do pedido formulado, concluí que o autor pretende, de 

forma velada, obter a antecipação dos efeitos da promoção à graduação 

de 3º Sargento em decorrência da conclusão do 10º curso de Formação 

de Sargentos, mediante retificação da Ata de Conclusão, a pretexto de 

reservar uma vaga para a promoção à graduação de 3º Sargento. Ocorre 

que esta pretensão encontra óbice expresso no teor dos parágrafos 2º e 

5º do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, que veda a possibilidade da 

concessão de antecipação de tutela em casos dessa natureza, senão 

vejamos: “Art. 7º. omissis (...) § 2o Não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5o As 

vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste 

artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 

461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.” 

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO. MILITAR. TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os 

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a 

negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes 

deste Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que versam sobre 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos da tutela em 

desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 

9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no REsp 1334257/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). Ademais a 

Lei n°. 9.494/97, em seu art. 1°, determina a adoção do art. 5° da Lei n°. 

4.348/64, cuja norma preceitua que não será concedida medida liminar 

visando a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a 

concessão de aumento ou extensão de vantagens. Restringe-se, 

portanto, a possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública nessas circunstâncias. Com efeito, incide, na hipótese, o 

impedimento legal do art. 5.º, da Lei n.º 4.348/64 c/c o art. 1.º, da lei n.º 

9.494/97, cujos conteúdos são os seguintes: Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

5º Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança 

impetrados visando à reclassificação ou equiparação de servidores 

públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. Dessa 

forma, ainda que eventualmente exista a prova inequívoca da 

verossimilhança das alegações da parte autora e o perigo da ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação no caso concreto, a 

antecipação de tutela não pode ser concedida em razão da existência de 

vedação expressa. Ao arremate, saliento que a eventual reserva de vaga 

para promoção à graduação de 3º Sargento se faz desnecessária, pois, 

se ao final da ação restar demonstrado que o autor tem direito à pretensão 

ora vindicada, este poderá buscar posteriormente a promoção por 

ressarcimento em razão da preterição, independentemente da existência 

de vaga. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Cite-se o 

réu para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, com as 

advertências do art. 285 do CPC. CAMPO NOVO DO PARECIS, 4 de 

setembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000612-55.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000612-55.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que a audiência 

de conciliação foi cancelada em virtude do rito processual. Campo Novo 

do Parecis - MT, Terça-feira, 04 de Setembro de 2018. NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001155-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE APARECIDA CAETANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 4 

de setembro de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento 

n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE e seu ADVOGADO acerca da audiência de conciliação 

designada para 08/10/2018 Horário: 14:00, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Processo: 

1001155-55.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: PETIÇÃO 
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(241); Espécie: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES] Partes do processo: Parte Autora: 

ROSIMEIRE APARECIDA CAETANO Parte Ré: AYMORE OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000884-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AGOSTINHO SCARTON (EXEQUENTE)

PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON MACOHIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000884-46.2018.8.11.0051 Cumprimento Provisório de 

Sentença Despacho. Vistos etc. Do que se infere dos autos, o Exequente, 

na condição de produtor rural, emitente de cédula rural cuja atualização 

monetária se afetou pela incidência de plano econômico, pediu gratuidade 

da Justiça ainda quando da distribuição do feito à Justiça Federal. 

Entretanto, o negócio jurídico para o qual se emitiu a aludida cédula rural 

pode não ser compatível à declaração de necessitado feita para a 

concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Assim, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE o Exequente, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que comprove o preenchimento dos pressupostos da 

Justiça gratuita, sob pena de indeferimento. Na mesma oportunidade, o 

Exequente deverá se manifestar, ainda, sobre eventual incidência deste 

cumprimento provisório de sentença ao procedimento instituído pela 2ª 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, a determinar o sobrestamento das 

ações que ainda tratem de planos econômicos até que se colham as 

manifestações das Partes acerca de seu interesse no acordo homologado 

pelo Supremo Tribunal Federal, conforme ofício apenso. Após, 

CONCLUSOS. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 2688-08.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Valmaq Industria e 

Comercio de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BEBIDAS LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ 

(A) DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – 

MT.PEDIDO DE LIMINAR RUDINEI JOSÉ DA VEIGA, brasileiro, operador de 

máquinas, inscrito no CPF sob o nº 054.555.939-19 e no RG sob o nº 

26617005 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Manaus, Quadra 13, 

Lote 04, Bairro Bom Clima, na cidade de Campo Verde – MT, por seu 

advogado signatário, com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, 

mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL E DE DÍVIDA C.C. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA em face de BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede no 

Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Novíssimo, 4º Andar, Vila Yara, CEP 

06029-900, na cidade de Osasco - SP, e de VALMAQ INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, de 

qualificação ignorada, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelos 

seguintes fatos e fundamentos, pelos seguintes fatos e fundamentos:I – 

DOS FATOS O autor possui uma conta corrente junto a instituição 

requerida desde 10/2007, cujo nº da conta é 19972, Agência 1458, 

conforme documentação anexa (docs. js.). Ocorre, porém, que ao 

comprar a crédito o autor se deparou com seu nome inscrito no rol dos 

maus pagadores, devido a não compensação de um cheque de número 

000105 no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) (docs. js.). 

Ciente de que não havia solicitado nenhum talonário junto à requerida, o 

autor compareceu até a sede da instituição requerida e solicitou a cópia 

microfilmada do cheque (doc. j.). E para a surpresa do autor, ao ter 

acesso a cópia microfilmada do cheque, imediatamente constatou que a 

ordem de pagamento não foi emitida pelo autor, cuja assinatura é falsa, 

falsificação grosseira e perceptível a olho nu, bastando para a 

comprovação deste fato o cotejo entre a assinatura lançada na 

procuração e declaração de pobreza que compõem esta exordial com 

aquela lançada no cheque, totalmente diferente. Resta claramente 

verificada a falha na prestação de serviços da requerida, ao não conferir 

a assinatura do autor, mormente à discrepância das assinaturas, que é 

aparente e de fácil percepção, revelando a verdadeira incompetência da 

instituição financeira requerida, deixando o autor à mercê de falsários, 

estelionatários, expondo-o a atuação de risco ao consumidor, o que é 

inaceitável Excelência. Por outro lado, Excelência, houve tempo hábil e 

suficiente para a instituição financeira requerida sopesar, verificar, 

avaliar, analisar se a assinatura era do titular da conta ou não, isso porque 

o cheque foi cruzado, sendo que nesta modalidade a sua compensação 

se dará somente através de depósito bancário, sendo impossível o saque 

direto no caixa. Portanto, nada justifica a inclusão do nome do autor no rol 

dos maus pagadores, efetivada pela requerida, eis que não há débito a 

justificar a negativação promovida pela parte ré. Ora, não o bastante todo 

abalo sofrido pelo autor, devido a falha na prestação de serviços da 

requerida, ainda negativou seu nome, levando-o ao cadastro dos maus 

pagadores, CCF, SCPC e SERASA, o que é inadmissível. Destarte, não 

havendo inadimplência a justificar tal atitude por parte do requerida, a 

inclusão e manutenção do nome do autor no SCPC e CCF, SERASA é ato 

ilícito, razão pela qual deve ter seu nome excluído dos referidos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como deve ser indenizado pelos danos morais 

injustamente sofridos, eis que está impedido de comprar a crédito. II – DO 

DIREITO a) Inexistência de obrigação cambiária e de dívidaos termos já 

delineados quando da exposição dos fatos, não há de se falar em dívida 

oriunda de emissão de cheque sem fundo, pois o autor não emitiu o 

cheque, e, ademais, como já suscitado, houve falsificação grosseira da 

assinatura do autor no cheque, não podendo a instituição requerida 

negativar o nome do autor, atribuindo-lhe o ônus de sua própria torpeza e 

imperícia, ao não comparar a assinatura lançada no cheque com o cartão 

de assinaturas do autor, sendo que houve tempo suficiente para tal 

discriminação. Aqui, mister se faz a inversão do ônus da prova, para a 

facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, ante a 

latente desigualdade das partes no processo, nos moldes do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, já que o autor é impossível comprovar que não possui 

qualquer débito junto a requerida, ao passo que a requerida, que detém 

todos os meios de controle e gestão, tem totais condições de produzir 

prova em contrário às afirmações do autora. Ademais, não se pode exigir 

do autor que faça prova negativa, consoante jurisprudência do E. STJ, 

verbis:CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA – HONORÁRIOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – 

SFH – O CDC assegura ao consumidor hipossuficiente o direito de exercer 

sua defesa em juízo. As regras legais que procuram efetivar esse 

princípio não criam privilégio a seu favor, apenas procuram estabelecer 

alguma igualdade entre as partes. (...). Recurso conhecido e provido em 

parte. (STJ – RESP 347632 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 

– DJU 01.09.2003 – p. 00291). Pertinente a transcrição de julgado 

esclarecedor do E. TJMT, que muito bem retrata a realidade dos 
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autos:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA – MOMENTO 

APROPRIADO – ARTS. 297 E 396 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – (...) – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – Em nosso sistema processual, compete à parte ré 

instruir a resposta (CPC, art. 297) com os documentos destinados a 

provar-lhes as alegações, à luz do art. 396 do CPC. A hipossuficiência do 

consumidor é revelada quando, utilizando as regras ordinárias de 

experiência, denota-se que as provas documentais sobre a relação de 

consumo encontravam-se em poder do fornecedor, o que favorece a 

inversão do ônus probandi. (...). (TJMT – AC 36055/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. 

Des. Orlando de Almeida Perri – J. 04.06.2003) (g.n.). Afora tudo isto, há 

que se considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, 

assegura aos litigantes o direito ao contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes, sendo a inversão pleiteada abarcada 

pela expressão, constituindo o indeferimento afronta literal e direta à 

nossa Carta Magna. Inexistente, portanto, a dívida, mister se faz a 

declaração judicial neste sentido, com a exclusão do nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA.b) Da 

responsabilidade solidária dos requeridos In casu, emerge a 

responsabilidade solidária dos requeridos para responder aos termos da 

presente ação, pois o 1º requerido negativou o nome do autor 

erroneamente em cadastro restritivo de crédito, e a 2ª requerida deu 

causa à negativação, ao apresentar o título de crédito ao 1º requerido, 

obtendo assim a devolução pelos motivos 11 e 12.Assim, a 

responsabilidade da 2ª requerida é evidente, por ter sido a causadora da 

negativação promovida pelo 1º requerido. Neste sentido: INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC - ARBITRAMENTO - 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELO DANO - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - I - Considera-se irregular a 

negativação que teve origem de cheque sustado em virtude de seu 

extravio, e cuja dívida encontra-se quitada. II - Ainda que superada tal 

questão, a ausência de notificação prévia do suposto devedor acerca da 

negativação de seu nome, por si só, configura ato ilícito passível de 

reparação. III - O arbitramento dos danos morais há que se balizar dentro 

de parâmetros razoáveis, levando em consideração as condições 

pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a natureza e 

extensão do dano moral, sem perder de vista o caráter subsidiário da 

reparação, qual seja, desestimular o réu em práticas da mesma natureza. 

Nesse sentido, mostrou-se razoável a fixação do dano, corretamente 

arbitrado na sentença. IV - A teor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a 

responsabilidade entre os causadores da ofensa é solidária, pelo que não 

há que se falar em condenação proporcional à responsabilidade de cada 

um dos réus. V - A correção monetária, em indenização por danos morais, 

deve fluir a partir da sua fixação na sentença, uma vez que não há que se 

falar em atualizar o valor real da moeda, frente à inflação, quando este 

valor já é o atual da época em que foi arbitrado judicialmente. VI - Os juros 

devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 c/c 186 do 

Código Civil e conforme orientação da Súmula nº 54 do STJ. IV - Apelação 

parcialmente provida. (TJDFT - APC 20000110160830 - 1ª T.Cív. - Rel. Des. 

Nívio Gonçalves - DJU 10.05.2005 - p. 141). Por outro lado, a 

responsabilidade da 2ª requerida emerge também pelo fato de ser a 

beneficiária do título falsificado, que é cambial e circula por endosso.Desta 

forma, com a declaração de nulidade do título por falsificação de 

assinatura, a esfera jurídica da 2ª requerida necessariamente será 

afetada, razão pela qual deve participar da relação processual no pólo 

passivo também por este motivo. Aqui o máximo que a 2ª requerida poderá 

pleitear é a responsabilização do 1º requerido em ação regressiva, mas 

jamais isentar-se de responsabilidade perante o consumidor.Destarte, há 

que se decretar a responsabilidade solidária entre o sacado e o 

beneficiário do título de crédito em adimplir com as obrigações estatuídas 

em sentença. c) Cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito Nos termos já delineados em linhas transatas, temos que a 

manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é ilegal e 

abusiva, pois não há inadimplência a justificá-la, razão pela qual deve ser 

determinado por este r. Juízo o cancelamento da inscrição do nome do 

autor no CCF, SCPC e SERASA.d) Concessão de liminar inaudita altera 

parte em antecipação parcial de tutelaA propositura da presente ação cria 

a discussão judicial a respeito da existência da dívida, bem como da 

legalidade da restrição ao crédito. Em face disto, mister se faz a 

concessão liminar de ordem judicial de retirada do nome do autor dos 

cadastros de restrição creditícia, pois os mesmos não podem ser usados 

como meio de coação do credor para obter o pagamento de dívidas, 

mormente no caso dos autos, em que sequer existe dívida a ser cobrada. 

Neste sentido:“É razoável decisão que obsta o credor de anotar o nome 

do devedor em cadastro de inadimplentes enquanto a ação tramita, pois a 

proibição repõe a igualdade processual, afastando da parte mecanismo de 

pressão que pode levar à injustiça” (STJ, 3ª Turma, AI n. 0186139285-RS, 

rel. Min. César Asfor Rocha, j. 28.05.97).Na doutrina colhe-se o 

ensinamento de ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIM, 

verbis: “Havendo dúvida, judicial e razoavelmente materializada, sobre o 

seu valor ou sobre a própria existência da obrigação, descabida a 

manutenção do arquivo, a qualquer título, mesmo que como anotação (in 

CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Comentado pelos 

autores do anteprojeto – Ada Pellegrini Grinover e Outros, 6ª edição, p. 

370).In casu, verifica-se coexistirem nos autos os requisitos ensejadores 

da concessão de tutela antecipada parcial liminarmente, 

independentemente de audiência da parte contrária, no que tange ao pleito 

de exclusão do nome do autor dos registros de bancos de dados de 

restrição ao crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA. A prova 

inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações restou 

demonstrada em razão dos documentos atrelados à exordial, que 

demonstram que o autor não possui débitos, não havendo qualquer motivo 

a justificar a inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito.quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, é cristalino que a permanência do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, além do abalo psicológico já causado, 

irá continuar a causar-lhe sérios prejuízos em suas relações comerciais, o 

que sem dúvida alguma o impedirá de comprar a crédito. Ademais, inviável 

o lançamento de dados que possam estar equivocados, o que é o caso 

dos autos, tendo em vista a própria faculdade colocada pelo §3º do artigo 

43 do Código de Defesa do Consumidor à disposição do negativado, para 

retificação de dados incorretos. Corroborando este entendimento, de 

notar-se a seguinte decisão do C. STJ:CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE NSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). Admite a 

jurisprudência do STJ que, no curso de ação revisional onde se discute a 

validade das cláusulas contratuais, a parte possa, mediante requerimento 

judicial nesse sentido, pleitear, via pedido de tutela antecipada ou cautelar, 

a suspensão ou o cancelamento da inscrição. (...). (STJ, REsp 

357.034/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 10.2.2003, v.u., g.n.). De 

outro norte, ainda que Vossa Excelência entenda não demonstrados os 

requisitos mais rígidos norteadores da concessão da tutela antecipada, 

insculpidos no artigo 273 do CPC, é de se aplicar o §7º do mesmo 

dispositivo legal, concedendo a liminar em sede cautelar, no bojo deste 

mesmo processo, sem a necessidade da propositura de ação autônoma, 

em homenagem ao sincretismo processual.É que a Lei nº 8.952/94, 

alterando a redação do artigo 273 do CPC, introduziu em nosso sistema 

jurídico a antecipação de tutela em caráter genérico, aplicando-se, em 

tese, a qualquer procedimento de cognição, mesmo em sede de Juizado 

Especial, a tutela cautelar, quando não satisfeitos os requisitos da 

antecipação de tutela (§7º do artigo 273 do CPC).O artigo 798 do Código 

de Processo Civil autoriza o juiz a “determinar as medidas provisórias que 

julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes 

do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 

reparação.” ortanto, sob qualquer vértice, restam demonstrados os 

requisitos legais à obtenção da tutela liminar, seja sob a forma de 

antecipação parcial de tutela, seja sob a forma de cautelar, objetivando a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito até o 

desfecho final da presente ação.e) Danos moraisNão bastasse todo o 

abalo emocional sofrido pelo autor, devido a falha de prestação de 

serviços, a instituição requerida, ainda negativou o nome do autor, sendo 

que não há débito a justificar a negativação promovida pela parte ré. Em 

razão da falha de prestação de serviços da requerida, o autor está 

sofrendo inúmeros dissabores, sendo impedido de comprar a crédito, 

portanto, tem o direito de ser indenizado conforme os seguintes julgados 

de casos análogos aos dos autos. RESPONSABILIDADE CIVIL. Cheques. 

Assinatura falsa. Dano material e moral. As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias (STJ, Súmula 479). A indenização por danos morais deve ser 

suficiente para compensar o abalo sofrido pelo ofendido, bem como para 

punir e coibir a conduta desidiosa do ofensor. Cheques emitidos mediante 

fraude devem ser ressarcidos, a título de dano material. Recurso provido.
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(TJ-SP - APL: 9171181382008826 SP 9171181- 38.2008.8.26.0000, 

Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 26/09/2012, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2012). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE 

CHEQUE. ASSINATURA FALSA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS 

MATERIAIS. art. 14 do CDC. DANO MORAL PURO. A instituição financeira 

é responsável pelos danos causados ao cliente por falha na prestação do 

serviço bancário. Tendo o banco aceito cheque para compensação, 

assinado por pessoa diversa da correntista, mas em nome desta, 

deixando de verificar se a assinatura aposta no título correspondia ao 

cartão firmado pela autora, deixando de valer-se dos cuidados mínimos 

necessários à segurança da prestação do serviço, assumiu o demandado 

os riscos de sua conduta, devendo indenizar pelos prejuízos materiais 

causados à demandante. Art. 14 do CDC. A falha na prestação de 

serviços pelo banco enseja dano moral puro indenizável. Prejuízo moral 

consistente na resistência do banco em liberar valores do correntista, 

relativos ao rendimento mensal de aposentadoria. O quantum indenizatório 

deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função 

reparatória, dissuasória e punitiva. Montante mantido no patamar adotado 

pela sentença, por atender os princípios que norteiam a fixação da 

indenização e, também, aos parâmetros estabelecidos pela Câmara para 

hipóteses da mesma natureza. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação cível 

nº 70017605718, Décima Oitava Câmara Cível, TJ/RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, julgado em 01/03/2007). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. NAS 

RELAÇÕES CONSUMERISTAS, DISPENSA-SE A COMPROVAÇÃO DA 

CULPA OU DO DOLO, EM SE TRATANDO DE APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORES. O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS SOMENTE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO 

QUANDO PROVAR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CASO. O FATO DE 

TERCEIRO FALSÁRIO HAVER COMPENSADO O CHEQUE DE 

TITULARIDADE DA CORRENTISTA, MEDIANTE GROSSEIRA FALSIFICAÇÃO 

DA ASSINATURA DO TITULAR, NÃO EVIDENCIA FATO DE TERCEIRO 

CAPAZ DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PELOS DANOS INDEVIDAMENTE CAUSADOS POR SUA AUSÊNCIA DE 

CAUTELA, MÁXIME POR SE TRATAR DE FATOR INERENTE AO PRÓPRIO 

RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA E ANTE A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. O QUANTUM REPARATÓRIO DEVE ATENDER A UMA DUPLA 

FINALIDADE: REPARAR O DANO E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO 

VOLTE A COMETER O ILÍCITO, CONSIDERANDO, AINDA, OS DEMAIS 

CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO - CONDUTA 

PRATICADA PELO RÉU, A GRAVIDADE DO FATO OCORRIDO E A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS P ARTES, FUNÇÃO 

DESESTIMULANTE PARA A NÃO REITERAÇÃO DO ILÍCITO, ENTRE 

OUTROS. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - 

APL: 124153620118070009 DF 0012415-36.2011.807.0009, Relator: 

FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 29/03/2012, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 10/04/2012, DJ-e Pág. 92).Portanto, fica evidente a 

responsabilidade dos requeridos em indenizar o autor por danos morais, 

por falha na prestação de serviços. Nesta senda, buscando evitar 

discussões inócuas sobre o dever de indenizar, independentemente de 

prova de culpa, o C. STJ pacificou o entendimento e colocou uma pá de cal 

na discussão a respeito da obrigatoriedade da instituição financeira repor 

os danos que os consumidores amargam pela insegurança das atividades 

bancárias, emitindo a Súmula nº 479, verbis:SÚMULA 479 – As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.A Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 5º, 

inciso X, assegura ao cidadão, dentre outros direitos, a proteção ao direito 

à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem das pessoas, nos 

seguintes termos:“Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei (...): (...)X- São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. (grifos nosso).De seu turno, a Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) preceitua:“Artigo 6º. São 

direitos básicos do consumidor: (...)VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. O artigo 

186 do Código Civil igualmente preceitua como ato ilícito, passível de 

reparação pecuniária (artigo 927 do CC), o dano moral, consistente, no 

caso dos autos, à negativação e mantença indevida do nome do autor em 

órgãos de proteção ao crédito.No caso dos autos, dano moral decorre do 

próprio ato lesivo de manutenção indevida do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuja ofensa à honra e reputação desta é 

presumida, não necessitando de prova. Neste sentido:CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL – INDENIZAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – 

REDUÇÃO – (...) 2 - Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano 

moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do abalo à 

honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, 

facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento". (Cfr. RESP. N° 

110.091-MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO Júnior, DJ 28.08.00; RESP. N° 

196.824, Rel. Min. César ASFOR Rocha, DJ 02.08.99; RESP. N° 

323.356-SC, Rel. Min. Antônio DE Pádua Ribeiro, DJ 11.06.2002). (...). (STJ 

– RESP 200401013825 – (679166 MT) – 4ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini 

– DJU 23.05.2005 – p. 00302, g.n.). DIREITO CIVIL – DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA) – DISCUSSÃO DO DÉBITO EM 

JUÍ – ZO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CEF) – 

INDENIZAÇÃO – DUAS VEZES O VALOR DA DÍVIDA – CRITÉRIO 

RAZOÁVEL – 1. A responsabilidade pela inclusão ou retirada dos nomes 

de clientes dos cadastros de inadimplentes é da instituição bancária. Ela, 

na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos 

danos efetivamente causados ao consumidor. 2. A inclusão e manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASA), 

estando o débito sendo discutido em juízo, configura dano moral, diante da 

restrição ao crédito sofrido pelo demandante. Tal ato constitui ilegalidade 

que por si só gera direito à indenização, sem a necessidade de prova 

objetiva do constrangimento ou do abalo à honra e à reputação, bem como 

de repercussão negativa do fato perante o meio social do indivíduo. (...). 

(TRF 5ª R. – AC 2002.82.00.008093-2 – (355014) – PB – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas – DJU 16.06.2005 – p. 651, 

g.n.).Resta evidenciada a culpa da requerida, por sua atitude negligente, 

revelando verdadeira falha na sua prestação de serviços, ao incluir o 

nome do autor no CCF, SCPC e SERASA sem qualquer dívida. O ilícito civil 

praticado pela requerida, portanto, é evidente, ao indevidamente negativar 

e manter o nome do autor no CCF, SCPC e SERASA, devendo arcar com 

os prejuízos causados, ainda que de ordem extrapatrimonial, conforme a 

disposição inserta no artigo 186 do atual Código Civil. Impende ressaltar 

que o prejuízo moral aqui é presumido, por se tratar de dano moral puro, in 

re ipsa, entendimento pacificado pela jurisprudência Pátria.De 

observar-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da requerida é objetiva, pelo fato do serviço, 

prescindindo da noção de culpa, consoante o disposto nos artigos 2º, 3º e 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o §3º do artigo 14 do CDC 

encampa regra que atribui o ônus da prova da regularidade da prestação 

de serviços ao fornecedor, o que significa verdadeira inversão do ônus 

da prova, ao afirmar que “o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar” (grifamos). Sendo indene de dúvidas o 

cabimento da indenização, resta enfrentar o tormentoso problema da 

fixação de seu montante. Não há no ordenamento jurídico nacional a forma 

de quantificação dos danos, pois se trata de bem eminentemente 

subjetivo. Assim sendo, fica ao prudente arbítrio do julgador a fixação do 

quantum indenizatório, não podendo olvidar a justa composição do dano, 

devendo ser levados em consideração diversos fatores no caso 

concreto, porém, precipuamente faz-se mister analisar o potencial 

econômico do ofensor, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, 

bem como as condições pessoais da vítima, sem desconsiderar o duplo 

objetivo da indenização, qual seja, atenuar o dissabor experimentado pelo 

autor e sancionar a requerida, para desestimulá-la a recalcitrar em sua 

conduta nefasta, razão pela qual a fixação não pode se dar em valores 

ínfimos, irrisórios, sob pena de desmoralização da Justiça e da reprimenda 

não atingir seus objetivos. Neste diapasão, o valor dos danos morais deve 

ser fixado de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do C. 

Superior Tribunal de Justiça, que fixou em 50 (cinqüenta) salários mínimos 

a indenização por danos morais em situações idênticas ao caso dos 

autos, conforme ilustramos com os seguintes julgados:IVIL. INDENIZAÇÃO. 

RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. 

VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 379 de 635



ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. INVIABILIDADE. 1 - Esta Corte, 

consoante entendimento pacífico, tem admitido a alteração do valor 

indenizatório de danos morais, para ajustá-lo aos limites do razoável, 

quando patente, como sucede na espécie, a sua desmesura. Tem sido de 

cinqüenta salários mínimos a indenização, resultante de situações 

semelhantes como a inscrição inadvertida em cadastros de inadimplentes, 

a devolução indevida de cheques, o protesto incabível de cambiais, etc. 

Precedentes. 2 - O acolhimento a menor do montante indenizatório, pedido 

a título de danos morais, não enseja a aplicação do art. 21 do CPC, para 

fins de compensação recíproca da verba de patrocínio, dado que o valor é 

apenas estimativo. 3 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 

(STJ, REsp 596005 - SC, 4ª T. - Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 

07/11/2005, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - 

EFEITO MERAMENTE ACLARADOR. 1 - Tem sido de cinqüenta salários 

mínimos a indenização por danos morais, resultante de situações 

semelhantes como a inscrição inadvertida em cadastros de inadimplentes, 

a devolução indevida de cheques, o protesto incabível de cambiais, etc, 

conforme inúmeros julgados desta Turma. 2 - Destarte, o valor da 

indenização fixado no v. acórdão ora embargado é devido a cada autor. 3 

- Embargos de declaração acolhidos nos termos supracitados. (STJ, EDcl 

no AgRg no Ag 497149 - RJ, 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 

05/12/2005, grifo nosso).INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. 

DUPLICATA PAGA. INSCRIÇÃO SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO 

PARA PATAMAR RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral 

(Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo, 

justifica a condenação por dano moral. - A revisão do ressarcimento 

fixado para danos morais, em recurso especial é possível quando a 

condenação maltrata a razoabilidade e o Art. 159 do Código Beviláqua. - A 

indenização por dano moral deve ser graduada de modo a coibir a 

reincidência e obviar o enriquecimento da vítima. - É razoável a 

condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização 

decorrente de inscrição indevida no SPC, SERASA e afins. (STJ, REsp 

295130 - SP, 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04/04/2005, 

grifo nosso).Além destes precedentes, podemos ainda citar os seguintes: 

(4ª Turma, REsp n. 110.091/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 28.08.00; 4ª Turma, REsp n. 294.561/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 232.437/SP, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 

218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 24.09.01 e 

4ª Turma, REsp n. 296.555/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 20.05.02). E, muito embora existam outras anotações negativas em 

nome do autor, todas são indevidas e serão objeto de ação judicial, sendo 

que oportunamente o autor comprovará nos presentes autos a propositura 

de ação judicial em face dos demais supostos credores, afastando 

dessarte o óbice da Súmula nº 385 do C. STJ.por sua vez, a condenação 

deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e de correção 

monetária, que deve ser calculada pelo INPC/IBGE, devendo ambos fluir 

desde a data do evento danoso, que, no caso dos autos, é o dia 

29/01/2010, quando a requerida incluiu o nome do autor no rol dos maus 

pagadores indevidamente, e não da data da citação ou da data da 

propositura da ação, por se tratar de responsabilidade civil 

extracontratual, na trilha das Súmulas nºs 43 e 54 do C. STJ, verbis:STJ - 

SÚMULA 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir 

da data do efetivo prejuízo.STJ - SÚMULA 54: Os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual.Tendo em vista que o salário mínimo atualmente 

corresponde à quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 36.200,00 

(trinta e seis mil e duzentos reais), com a incidência de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do 

evento danoso.III – DO PEDIDOEx positis, requer:a) A concessão de 

antecipação parcial de tutela liminarmente, inaudita altera parte, ou a 

concessão de tutela cautelar liminar, nos termos do §7º do artigo 273 do 

CPC, para que a requerida proceda à retirada do nome do autor do CCF, 

SERASA e SCPC e de qualquer outro órgão no qual o tenha negativado, 

abstendo-se de negativá-lo nestes órgãos e em qualquer outro órgão de 

proteção creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, 

sob pena de aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este 

Douto Juízo ou, caso assim entenda Vossa Excelência, sejam expedidos 

ofícios ao CCF, SCPC e SERASA para que promovam a retirada em prazo 

razoável, a ser estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, 

a ser fixada por este r. Juízo;b) A citação dos requeridos, nos endereços 

preambularmente indicados, por via postal, para, querendo, oferecerem 

contestação, sob pena da decretação da revelia e seus efeitos; c) O 

reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do autor, com a 

conseqüente inversão do ônus da prova em seu favor, para a facilitação 

de sua defesa em Juízo;d) Seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, declarando-se a nulidade e conseqüente inexigibilidade da 

obrigação cambiária, cobrança e dívida representada pelo cheque de 

número 000105 no valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), emitido 

contra o 1º requerido, bem como seja determinado o cancelamento da 

inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito, especialmente CCF, SERASA e SCPC, ratificando-se 

a antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida liminarmente, 

e, ainda, a condenação dos requeridos em pagar ao autor os danos 

morais injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por Vossa 

Excelência, porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos 

reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso;e) A 

condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação;f) Requer que seja determinada a 

citação por edital da 2º requerida, nos termos do artigo 231e ss. do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido. g) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, tais como prova documental, testemunhal, pericial, bem como 

depoimento pessoal do representante legal dos requeridos, sob pena de 

confissão, juntada de novos documentos e todas as demais que se 

fizerem necessárias;h) Os benefícios da Justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme 

declaração de pobreza em anexo (doc. j.) Dá-se à causa o valor de R$ 

36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), para fins de alçada.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n ° .  2 6 8 8 - 0 8 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

83141DeclaratóriaDespacho.Vistos etc.Defiro o pedido aduzido pelo 

Requerente para DETERMINAR a citação da Requerida Valmaq Indústria e 

Comércio de Bebeidas Ltda. por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Para 

tanto, a fim de conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, NOMEIO 

o ilustre Defensor Público como Curador da Requerida.Após, INTIME-SE o 

Requerente, por meio de seu Procurador, para que requeira que de 

direi to.Cumpra-se.  Int ime-se.  Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83140 Nr: 2687-23.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Nilton B. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON B. SANTOS, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
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prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ 

(A) DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – 

MT.PEDIDO DE LIMINAR RUDINEI JOSÉ DA VEIGA, brasileiro, operador de 

máquinas, inscrito no CPF sob o nº 054.555.939-19 e no RG sob o nº 

26617005 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Manaus, Quadra 13, 

Lote 04, Bairro Bom Clima, na cidade de Campo Verde – MT, por seu 

advogado signatário, com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, 

mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL E DE DÍVIDA C.C. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA em face de BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede no 

Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Novíssimo, 4º Andar, Vila Yara, CEP 

06029-900, na cidade de Osasco - SP, e de NILTON B. SANTOS, de 

qualificação ignorada, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelos 

seguintes fatos e fundamentos:I – DOS FATOS O autor possui uma conta 

corrente junto a instituição requerida desde 10/2007, cujo nº da conta é 

19972, Agência 1458, conforme documentação anexa (docs. js.). Ocorre, 

porém, que ao comprar a crédito o autor se deparou com seu nome 

inscrito no rol dos maus pagadores, devido a não compensação de 02 

(dois) cheques, o 1º de número 000091, no valor de R$ 815,00 (oitocentos 

e quine reais), o 2º cheque de número 000092, no valor de R$ 815,00 

(oitocentos e quinze reais), (docs. js.).Ciente de que não havia solicitado 

nenhum talonário junto à requerida, o autor compareceu até a sede da 

instituição requerida e solicitou a cópia microfilmada do cheque (doc. j.). E 

para a surpresa do autor, ao ter acesso a cópia microfilmada do cheque, 

imediatamente constatou que a ordem de pagamento não foi emitida pelo 

autor, cuja assinatura é falsa, falsificação grosseira e perceptível a olho 

nu, bastando para a comprovação deste fato o cotejo entre a assinatura 

lançada na procuração e declaração de pobreza que compõem esta 

exordial com aquela lançada no cheque, totalmente diferente. Resta 

claramente verificada a falha na prestação de serviços da requerida, ao 

não conferir a assinatura do autor, mormente à discrepância das 

assinaturas, que é aparente e de fácil percepção, revelando a verdadeira 

incompetência da instituição financeira requerida, deixando o autor à 

mercê de falsários, estelionatários, expondo-o a atuação de risco ao 

consumidor, o que é inaceitável Excelência. Por outro lado, Excelência, 

houve tempo hábil e suficiente para a instituição financeira requerida 

sopesar, verificar, avaliar, analisar se a assinatura era do titular da conta 

ou não, isso porque o cheque foi cruzado, sendo que nesta modalidade a 

sua compensação se dará somente através de depósito bancário, sendo 

impossível o saque direto no caixa. Portanto, nada justifica a inclusão do 

nome do autor no rol dos maus pagadores, efetivada pela requerida, eis 

que não há débito a justificar a negativação promovida pela parte ré. Ora, 

não o bastante todo abalo sofrido pelo autor, devido a falha na prestação 

de serviços da requerida, ainda negativou seu nome, levando-o ao 

cadastro dos maus pagadores, CCF, SCPC e SERASA, o que é 

inadmissível. Destarte, não havendo inadimplência a justificar tal atitude 

por parte do requerida, a inclusão e manutenção do nome do autor no 

SCPC e CCF, SERASA é ato ilícito, razão pela qual deve ter seu nome 

excluído dos referidos órgãos de proteção ao crédito, bem como deve ser 

indenizado pelos danos morais injustamente sofridos, eis que está 

impedido de comprar a crédito.II – DO DIREITOa) Inexistência de obrigação 

cambiária e de dívidaNos termos já delineados quando da exposição dos 

fatos, não há de se falar em dívida oriunda de emissão de cheque sem 

fundo, pois o autor não emitiu o cheque, e, ademais, como já suscitado, 

houve falsificação grosseira da assinatura do autor no cheque, não 

podendo a instituição requerida negativar o nome do autor, atribuindo-lhe o 

ônus de sua própria torpeza e imperícia, ao não comparar a assinatura 

lançada no cheque com o cartão de assinaturas do autor, sendo que 

houve tempo suficiente para tal discriminação. Aqui, mister se faz a 

inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa do consumidor 

hipossuficiente em Juízo, ante a latente desigualdade das partes no 

processo, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII do CDC, já que o autor é 

impossível comprovar que não possui qualquer débito junto a requerida, ao 

passo que a requerida, que detém todos os meios de controle e gestão, 

tem totais condições de produzir prova em contrário às afirmações do 

autora. Ademais, não se pode exigir do autor que faça prova negativa, 

consoante jurisprudência do E. STJ, verbis:CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA – 

HONORÁRIOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – SFH – O CDC assegura ao 

consumidor hipossuficiente o direito de exercer sua defesa em juízo. As 

regras legais que procuram efetivar esse princípio não criam privilégio a 

seu favor, apenas procuram estabelecer alguma igualdade entre as 

partes. (...). Recurso conhecido e provido em parte. (STJ – RESP 347632 – 

SP – 4ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar – DJU 01.09.2003 – p. 00291). 

Pertinente a transcrição de julgado esclarecedor do E. TJMT, que muito 

bem retrata a realidade dos autos:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO DE 

PROVA – MOMENTO APROPRIADO – ARTS. 297 E 396 DO CPC – 

HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

– (...) – RECURSO PROVIDO EM PARTE – Em nosso sistema processual, 

compete à parte ré instruir a resposta (CPC, art. 297) com os documentos 

destinados a provar-lhes as alegações, à luz do art. 396 do CPC. A 

hipossuficiência do consumidor é revelada quando, utilizando as regras 

ordinárias de experiência, denota-se que as provas documentais sobre a 

relação de consumo encontravam-se em poder do fornecedor, o que 

favorece a inversão do ônus probandi. (...). (TJMT – AC 36055/2002 – 3ª 

C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 04.06.2003) (g.n.). Afora 

tudo isto, há que se considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 

5º, inciso LV, assegura aos litigantes o direito ao contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, sendo a inversão 

pleiteada abarcada pela expressão, constituindo o indeferimento afronta 

literal e direta à nossa Carta Magna. Inexistente, portanto, a dívida, mister 

se faz a declaração judicial neste sentido, com a exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito, especialmente CCF, SCPC e 

SERASA.) Da responsabilidade solidária dos requeridosIn casu, emerge a 

responsabilidade solidária dos requeridos para responder aos termos da 

presente ação, pois o 1º requerido negativou o nome do autor 

erroneamente em cadastro restritivo de crédito, e o 2º requerido deu 

causa à negativação, ao apresentar o título de crédito ao 1º requerido, 

obtendo assim a devolução pelos motivos 11 e 12.Assim, a 

responsabilidade do 2º requerido é evidente, por ter sido o causador da 

negativação promovida pelo 1º requerido. Neste sentido:INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC - ARBITRAMENTO - 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELO DANO - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - I - Considera-se irregular a 

negativação que teve origem de cheque sustado em virtude de seu 

extravio, e cuja dívida encontra-se quitada. II - Ainda que superada tal 

questão, a ausência de notificação prévia do suposto devedor acerca da 

negativação de seu nome, por si só, configura ato ilícito passível de 

reparação. III - O arbitramento dos danos morais há que se balizar dentro 

de parâmetros razoáveis, levando em consideração as condições 

pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a natureza e 

extensão do dano moral, sem perder de vista o caráter subsidiário da 

reparação, qual seja, desestimular o réu em práticas da mesma natureza. 

Nesse sentido, mostrou-se razoável a fixação do dano, corretamente 

arbitrado na sentença. IV - A teor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a 

responsabilidade entre os causadores da ofensa é solidária, pelo que não 

há que se falar em condenação proporcional à responsabilidade de cada 

um dos réus. V - A correção monetária, em indenização por danos morais, 

deve fluir a partir da sua fixação na sentença, uma vez que não há que se 

falar em atualizar o valor real da moeda, frente à inflação, quando este 

valor já é o atual da época em que foi arbitrado judicialmente. VI - Os juros 

devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 c/c 186 do 

Código Civil e conforme orientação da Súmula nº 54 do STJ. IV - Apelação 

parcialmente provida. (TJDFT - APC 20000110160830 - 1ª T.Cív. - Rel. Des. 

Nívio Gonçalves - DJU 10.05.2005 - p. 141). Por outro lado, a 

responsabilidade do 2º requerido emerge também pelo fato de ser o 

beneficiário do título falsificado, que é cambial e circula por endosso.Desta 

forma, com a declaração de nulidade do título por falsificação de 

assinatura, a esfera jurídica do 2º requerido necessariamente será 

afetada, razão pela qual deve participar da relação processual no pólo 

passivo também por este motivo.Aqui o máximo que o 2º requerido poderá 

pleitear é a responsabilização do 1º requerido em ação regressiva, mas 

jamais isentar-se de esponsabilidade perante o consumidor. Destarte, há 

que se decretar a responsabilidade solidária entre o sacado e o 

beneficiário do título de crédito em adimplir com as obrigações estatuídas 
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em sentença. c) Cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao 

créditoNos termos já delineados em linhas transatas, temos que a 

manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é ilegal e 

abusiva, pois não há inadimplência a justificá-la, razão pela qual deve ser 

determinado por este r. Juízo o cancelamento da inscrição do nome do 

autor no CCF, SCPC e SERASA.d) Concessão de liminar inaudita altera 

parte em antecipação parcial de tutela A propositura da presente ação cria 

a discussão judicial a respeito da existência da dívida, bem como da 

legalidade da restrição ao crédito. Em face disto, mister se faz a 

concessão liminar de ordem judicial de retirada do nome do autor dos 

cadastros de restrição creditícia, pois os mesmos não podem ser usados 

como meio de coação do credor para obter o pagamento de dívidas, 

mormente no caso dos autos, em que sequer existe dívida a ser cobrada. 

Neste sentido:“É razoável decisão que obsta o credor de anotar o nome 

do devedor em cadastro de inadimplentes enquanto a ação tramita, pois a 

proibição repõe a igualdade processual, afastando da parte mecanismo de 

pressão que pode levar à injustiça” (STJ, 3ª Turma, AI n. 0186139285-RS, 

rel. Min. César Asfor Rocha, j. 28.05.97).Na doutrina colhe-se o 

ensinamento de ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIM, 

verbis: “Havendo dúvida, judicial e razoavelmente materializada, sobre o 

seu valor ou sobre a própria existência da obrigação, descabida a 

manutenção do arquivo, a qualquer título, mesmo que como anotação (in 

CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Comentado pelos 

autores do anteprojeto – Ada Pellegrini Grinover e Outros, 6ª edição, p. 

370).In casu, verifica-se coexistirem nos autos os requisitos ensejadores 

da concessão de tutela antecipada parcial liminarmente, 

independentemente de audiência da parte contrária, no que tange ao pleito 

de exclusão do nome do autor dos registros de bancos de dados de 

restrição ao crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA. A prova 

inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações restou 

demonstrada em razão dos documentos atrelados à exordial, que 

demonstram que o autor não possui débitos, não havendo qualquer motivo 

a justificar a inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito.Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, é cristalino que a permanência do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, além do abalo psicológico já causado, 

irá continuar a causar-lhe sérios prejuízos em suas relações comerciais, o 

que sem dúvida alguma o impedirá de comprar a crédito.Ademais, inviável 

o lançamento de dados que possam estar equivocados, o que é o caso 

dos autos, tendo em vista a própria faculdade colocada pelo §3º do artigo 

43 do Código de Defesa do Consumidor à disposição do negativado, para 

retificação de dados incorretos. Corroborando este entendimento, de 

notar-se a seguinte decisão do C. STJ:CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). Admite a 

jurisprudência do STJ que, no curso de ação revisional onde se discute a 

validade das cláusulas contratuais, a parte possa, mediante requerimento 

judicial nesse sentido, pleitear, via pedido de tutela antecipada ou cautelar, 

a suspensão ou o cancelamento da inscrição. (...). (STJ, REsp 

357.034/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 10.2.2003, v.u., g.n.).De 

outro norte, ainda que Vossa Excelência entenda não demonstrados os 

requisitos mais rígidos norteadores da concessão da tutela antecipada, 

insculpidos no artigo 273 do CPC, é de se aplicar o §7º do mesmo 

dispositivo legal, concedendo a liminar em sede cautelar, no bojo deste 

mesmo processo, sem a necessidade da propositura de ação autônoma, 

em homenagem ao sincretismo processual.É que a Lei nº 8.952/94, 

alterando a redação do artigo 273 do CPC, introduziu em nosso sistema 

jurídico a antecipação de tutela em caráter genérico, aplicando-se, em 

tese, a qualquer procedimento de cognição, mesmo em sede de Juizado 

Especial, a tutela cautelar, quando não satisfeitos os requisitos da 

antecipação de tutela (§7º do artigo 273 do CPC).O artigo 798 do Código 

de Processo Civil autoriza o juiz a “determinar as medidas provisórias que 

julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes 

do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 

reparação.”Portanto, sob qualquer vértice, restam demonstrados os 

requisitos legais à obtenção da tutela liminar, seja sob a forma de 

antecipação parcial de tutela, seja sob a forma de cautelar, objetivando a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito até o 

desfecho final da presente ação.) Danos moraisNão bastasse todo o 

abalo emocional sofrido pelo autor, devido a falha de prestação de 

serviços, a instituição requerida, ainda negativou o nome do autor, sendo 

que não há débito a justificar a negativação promovida pela parte ré.Em 

razão da falha de prestação de serviços da requerida, o autor está 

sofrendo inúmeros dissabores, sendo impedido de comprar a crédito, 

portanto, tem o direito de ser indenizado conforme os seguintes julgados 

de casos análogos aos dos autos. RESPONSABILIDADE CIVIL. Cheques. 

Assinatura falsa. Dano material e moral. As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias (STJ, Súmula 479). A indenização por danos morais deve ser 

suficiente para compensar o abalo sofrido pelo ofendido, bem como para 

punir e coibir a conduta desidiosa do ofensor. Cheques emitidos mediante 

fraude devem ser ressarcidos, a título de dano material. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 9171181382008826 SP 9171181- 38.2008.8.26.0000, 

Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 26/09/2012, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2012).APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE 

CHEQUE. ASSINATURA FALSA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS 

MATERIAIS. art. 14 do CDC. DANO MORAL PURO. A instituição financeira 

é responsável pelos danos causados ao cliente por falha na prestação do 

serviço bancário. Tendo o banco aceito cheque para compensação, 

assinado por pessoa diversa da correntista, mas em nome desta, 

deixando de verificar se a assinatura aposta no título correspondia ao 

cartão firmado pela autora, deixando de valer-se dos cuidados mínimos 

necessários à segurança da prestação do serviço, assumiu o demandado 

os riscos de sua conduta, devendo indenizar pelos prejuízos materiais 

causados à demandante. Art. 14 do CDC. A falha na prestação de 

serviços pelo banco enseja dano moral puro indenizável. Prejuízo moral 

consistente na resistência do banco em liberar valores do correntista, 

relativos ao rendimento mensal de aposentadoria. O quantum indenizatório 

deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função 

reparatória, dissuasória e punitiva. Montante mantido no patamar adotado 

pela sentença, por atender os princípios que norteiam a fixação da 

indenização e, também, aos parâmetros estabelecidos pela Câmara para 

hipóteses da mesma natureza. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação cível 

nº 70017605718, Décima Oitava Câmara Cível, TJ/RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, julgado em 01/03/2007). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. NAS 

RELAÇÕES CONSUMERISTAS, DISPENSA-SE A COMPROVAÇÃO DA 

CULPA OU DO DOLO, EM SE TRATANDO DE APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORES. O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS SOMENTE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO 

QUANDO PROVAR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CASO. O FATO DE 

TERCEIRO FALSÁRIO HAVER COMPENSADO O CHEQUE DE 

TITULARIDADE DA CORRENTISTA, MEDIANTE GROSSEIRA FALSIFICAÇÃO 

DA ASSINATURA DO TITULAR, NÃO EVIDENCIA FATO DE TERCEIRO 

CAPAZ DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PELOS DANOS INDEVIDAMENTE CAUSADOS POR SUA AUSÊNCIA DE 

CAUTELA, MÁXIME POR SE TRATAR DE FATOR INERENTE AO PRÓPRIO 

RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA E ANTE A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. O QUANTUM REPARATÓRIO DEVE ATENDER A UMA DUPLA 

FINALIDADE: REPARAR O DANO E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO 

VOLTE A COMETER O ILÍCITO, CONSIDERANDO, AINDA, OS DEMAIS 

CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO - CONDUTA 

PRATICADA PELO RÉU, A GRAVIDADE DO FATO OCORRIDO E A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS P ARTES, FUNÇÃO 

DESESTIMULANTE PARA A NÃO REITERAÇÃO DO ILÍCITO, ENTRE 

OUTROS. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - 

APL: 124153620118070009 DF 0012415-36.2011.807.0009, Relator: 

FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 29/03/2012, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 10/04/2012, DJ-e Pág. 92).Portanto, fica evidente a 

responsabilidade dos requeridos em indenizar o autor por danos morais, 

por falha na prestação de serviços. Nesta senda, buscando evitar 

discussões inócuas sobre o dever de indenizar, independentemente de 

prova de culpa, o C. STJ pacificou o entendimento e colocou uma pá de cal 

na discussão a respeito da obrigatoriedade da instituição financeira repor 

os danos que os consumidores amargam pela insegurança das atividades 

bancárias, emitindo a Súmula nº 479, verbis:SÚMULA 479 – As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 
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operações bancárias.A Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 5º, 

inciso X, assegura ao cidadão, dentre outros direitos, a proteção ao direito 

à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem das pessoas, nos 

seguintes termos:“Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei (...): (...)X- São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. (grifos nosso). De seu turno, a Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) preceitua:“Artigo 6º. São 

direitos básicos do consumidor:(...)VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. O artigo 

186 do Código Civil igualmente preceitua como ato ilícito, passível de 

reparação pecuniária (artigo 927 do CC), o dano moral, consistente, no 

caso dos autos, à negativação e mantença indevida do nome do autor em 

órgãos de proteção ao crédito.No caso dos autos, dano moral decorre do 

próprio ato lesivo de manutenção indevida do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuja ofensa à honra e reputação desta é 

presumida, não necessitando de prova. Neste sentido:CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

CONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL – INDENIZAÇÃO – VALOR EXCESSIVO 

– REDUÇÃO – (...) 2 - Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento". (Cfr. 

RESP. N° 110.091-MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO Júnior, DJ 28.08.00; 

RESP. N° 196.824, Rel. Min. César ASFOR Rocha, DJ 02.08.99; RESP. N° 

323.356-SC, Rel. Min. Antônio DE Pádua Ribeiro, DJ 11.06.2002). (...). (STJ 

– RESP 200401013825 – (679166 MT) – 4ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini 

– DJU 23.05.2005 – p. 00302, g.n.).DIREITO CIVIL – DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA) – DISCUSSÃO DO DÉBITO EM 

JUÍ – ZO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CEF) – 

INDENIZAÇÃO – DUAS VEZES O VALOR DA DÍVIDA – CRITÉRIO 

RAZOÁVEL – 1. A responsabilidade pela inclusão ou retirada dos nomes 

de clientes dos cadastros de inadimplentes é da instituição bancária. Ela, 

na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos 

danos efetivamente causados ao consumidor. 2. A inclusão e manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASA), 

estando o débito sendo discutido em juízo, configura dano moral, diante da 

restrição ao crédito sofrido pelo demandante. Tal ato constitui ilegalidade 

que por si só gera direito à indenização, sem a necessidade de prova 

objetiva do constrangimento ou do abalo à honra e à reputação, bem como 

de repercussão negativa do fato perante o meio social do indivíduo. (...). 

(TRF 5ª R. – AC 2002.82.00.008093-2 – (355014) – PB – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas – DJU 16.06.2005 – p. 651, 

g.n.).esta evidenciada a culpa da requerida, por sua atitude negligente, 

revelando verdadeira falha na sua prestação de serviços, ao incluir o 

nome do autor no CCF, SCPC e SERASA sem qualquer dívida. O ilícito civil 

praticado pela requerida, portanto, é evidente, ao indevidamente negativar 

e manter o nome do autor no CCF, SCPC e SERASA, devendo arcar com 

os prejuízos causados, ainda que de ordem extrapatrimonial, conforme a 

disposição inserta no artigo 186 do atual Código Civil. Impende ressaltar 

que o prejuízo moral aqui é presumido, por se tratar de dano moral puro, in 

re ipsa, entendimento pacificado pela jurisprudência Pátria.De 

observar-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da requerida é objetiva, pelo fato do serviço, 

prescindindo da noção de culpa, consoante o disposto nos artigos 2º, 3º e 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o §3º do artigo 14 do CDC 

encampa regra que atribui o ônus da prova da regularidade da prestação 

de serviços ao fornecedor, o que significa verdadeira inversão do ônus 

da prova, ao afirmar que “o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar” (grifamos).Sendo indene de dúvidas o 

cabimento da indenização, resta enfrentar o tormentoso problema da 

fixação de seu montante. Não há no ordenamento jurídico nacional a forma 

de quantificação dos danos, pois se trata de bem eminentemente 

subjetivo. Assim sendo, fica ao prudente arbítrio do julgador a fixação do 

quantum indenizatório, não podendo olvidar a justa composição do dano, 

devendo ser levados em consideração diversos fatores no caso 

concreto, porém, precipuamente faz-se mister analisar o potencial 

econômico do ofensor, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, 

bem como as condições pessoais da vítima, sem desconsiderar o duplo 

objetivo da indenização, qual seja, atenuar o dissabor experimentado pelo 

autor e sancionar a requerida, para desestimulá-la a recalcitrar em sua 

conduta nefasta, razão pela qual a fixação não pode se dar em valores 

ínfimos, irrisórios, sob pena de desmoralização da Justiça e da reprimenda 

não atingir seus objetivos. Neste diapasão, o valor dos danos morais deve 

ser fixado de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do C. 

Superior Tribunal de Justiça, que fixou em 50 (cinqüenta) salários mínimos 

a indenização por danos morais em situações idênticas ao caso dos 

autos, conforme ilustramos com os seguintes julgados:CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 

INVIABILIDADE. 1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem 

admitido a alteração do valor indenizatório de danos morais, para ajustá-lo 

aos limites do razoável, quando patente, como sucede na espécie, a sua 

desmesura. Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização, 

resultante de situações semelhantes como a inscrição inadvertida em 

cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de cheques, o protesto 

incabível de cambiais, etc. Precedentes. 2 - O acolhimento a menor do 

montante indenizatório, pedido a título de danos morais, não enseja a 

aplicação do art. 21 do CPC, para fins de compensação recíproca da 

verba de patrocínio, dado que o valor é apenas estimativo. 3 - Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 596005 - SC, 4ª T. 

- Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/11/2005, grifo 

nosso).PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - 

OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO MERAMENTE 

ACLARADOR. 1 - Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização 

por danos morais, resultante de situações semelhantes como a inscrição 

inadvertida em cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de 

cheques, o protesto incabível de cambiais, etc, conforme inúmeros 

julgados desta Turma. 2 - Destarte, o valor da indenização fixado no v. 

acórdão ora embargado é devido a cada autor. 3 - Embargos de 

declaração acolhidos nos termos supracitados. (STJ, EDcl no AgRg no Ag 

497149 - RJ, 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 05/12/2005, grifo 

nosso).INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA PAGA. 

INSCRIÇÃO SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO 

PARA PATAMAR RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral 

(Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo, 

justifica a condenação por dano moral. - A revisão do ressarcimento 

fixado para danos morais, em recurso especial é possível quando a 

condenação maltrata a razoabilidade e o Art. 159 do Código Beviláqua. - A 

indenização por dano moral deve ser graduada de modo a coibir a 

reincidência e obviar o enriquecimento da vítima. - É razoável a 

condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização 

decorrente de inscrição indevida no SPC, SERASA e afins. (STJ, REsp 

295130 - SP, 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04/04/2005, 

grifo nosso).Além destes precedentes, podemos ainda citar os seguintes: 

(4ª Turma, REsp n. 110.091/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 28.08.00; 4ª Turma, REsp n. 294.561/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 232.437/SP, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 

218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 24.09.01 e 

4ª Turma, REsp n. 296.555/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 20.05.02).E, muito embora existam outras anotações negativas em 

nome do autor, todas são indevidas e serão objeto de ação judicial, sendo 

que oportunamente o autor comprovará nos presentes autos a propositura 

de ação judicial em face dos demais supostos credores, afastando 

dessarte o óbice da Súmula nº 385 do C. STJ.Por sua vez, a condenação 

deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e de correção 

monetária, que deve ser calculada pelo INPC/IBGE, devendo ambos fluir 

desde a data do evento danoso, que, no caso dos autos, é o dia 

29/01/2010, quando a requerida incluiu o nome do autor no rol dos maus 

pagadores indevidamente, e não da data da citação ou da data da 

propositura da ação, por se tratar de responsabilidade civil 

extracontratual, na trilha das Súmulas nºs 43 e 54 do C. STJ, verbis: STJ - 

SÚMULA 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir 

da data do efetivo prejuízo. STJ - SÚMULA 54: Os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 
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extracontratual.Tendo em vista que o salário mínimo atualmente 

corresponde à quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 36.200,00 

(trinta e seis mil e duzentos reais), com a incidência de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do 

evento danoso.III – DO PEDIDOEx positis, requer:a) A concessão de 

antecipação parcial de tutela liminarmente, inaudita altera parte, ou a 

concessão de tutela cautelar liminar, nos termos do §7º do artigo 273 do 

CPC, para que a requerida proceda à retirada do nome do autor do CCF, 

SERASA e SCPC e de qualquer outro órgão no qual o tenha negativado, 

abstendo-se de negativá-lo nestes órgãos e em qualquer outro órgão de 

proteção creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, 

sob pena de aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este 

Douto Juízo ou, caso assim entenda Vossa Excelência, sejam expedidos 

ofícios ao CCF, SCPC e SERASA para que promovam a retirada em prazo 

razoável, a ser estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, 

a ser fixada por este r. Juízo;b) A citação dos requeridos, sendo o 1º 

requerido no endereçospreambularmente indicado, por via postal, e o 2º 

requerido por edital, nos termos do artigo 231 do CPC, por encontrar-se 

em local incerto e não sabido para, querendo, oferecerem contestação, 

sob pena da decretação da revelia e seus efeitos; c) O reconhecimento 

da vulnerabilidade e hipossuficiência do autor, com a conseqüente 

inversão do ônus da prova em seu favor, para a facilitação de sua defesa 

em Juízo;d) Seja a presente ação julgada totalmente procedente, 

declarando-se a nulidade e consequente inexigibilidade da obrigação 

cambiária, cobrança e dívida representada pelo cheque o 1º de número 

000091, no valor de R$ 815,00 (oitocentos e quine reais), o 2º cheque de 

número 000092, no valor de R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), emitido 

contra o 1º requerido, bem como seja determinado o cancelamento da 

inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito, especialmente CCF, SERASA e SCPC, ratificando-se 

a antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida liminarmente, 

e, ainda, a condenação dos requeridos em pagar ao autor os danos 

morais injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por Vossa 

Excelência, porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos 

reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso;e) A 

condenação dos requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação;f) Requer que seja determinada a 

citação por edital do 2º requerido, nos termos do artigo 231e ss. do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que o mesmo encontra-se em local 

incerto e não sabido. g) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, tais como prova documental, testemunhal, pericial, bem como 

depoimento pessoal do representante legal dos requeridos, sob pena de 

confissão, juntada de novos documentos e todas as demais que se 

fizerem necessárias;h) Os benefícios da Justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme 

declaração de pobreza em anexo (doc. j.). Dá-se à causa o valor de R$ 

36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), para fins de alçada.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n ° .  2 6 8 7 - 2 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

83140DeclaratóriaDespacho.Vistos etc.Defiro o pedido aduzido pelo 

Requerente para DETERMINAR a citação do Requerido Nilton B. Santos. 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Para tanto, a fim de conferir o 

direito ao contraditório e a ampla defesa, NOMEIO o ilustre Defensor 

Público como Curador da Requerida.Após, INTIME-SE o Requerente, por 

meio de seu Procurador, para que requeira que de direito.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 13 

de julho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2666-47.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sonia Regina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SONIA REGINA DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ 

(A) DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – 

MT.PEDIDO DE LIMINAR RUDINEI JOSÉ DA VEIGA, brasileiro, operador de 

máquinas, inscrito no CPF sob o nº 054.555.939-19 e no RG sob o nº 

26617005 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Manaus, Quadra 13, 

Lote 04, Bairro Bom Clima, na cidade de Campo Verde – MT, por seu 

advogado signatário, com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, 

mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL E DE DÍVIDA C.C. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA m face de BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede no 

Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Novíssimo, 4º Andar, Vila Yara, CEP 

06029-900, na cidade de Osasco - SP, e de SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA, 

de qualificação ignorada, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelos 

seguintes fatos e fundamentos pelos seguintes fatos e fundamentos:I – 

DOS FATOS O autor possui uma conta corrente junto a instituição 

requerida desde 10/2007, cujo nº da conta é 19972, Agência 1458, 

conforme documentação anexa (docs. js.). Ocorre, porém, que ao 

comprar a crédito o autor se deparou com seu nome inscrito no rol dos 

maus pagadores, devido a não compensação de um cheque, de número 

000100 no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (docs. js.). Ciente 

de que não havia solicitado nenhum talonário junto à requerida, o autor 

compareceu até a sede da instituição requerida e solicitou a cópia 

microfilmada do cheque (doc. j.). E para a surpresa do autor, ao ter 

acesso a cópia microfilmada do cheque, imediatamente constatou que a 

ordem de pagamento não foi emitida pelo autor, cuja assinatura é falsa, 

falsificação grosseira e perceptível a olho nu, bastando para a 

comprovação deste fato o cotejo entre a assinatura lançada na 

procuração e declaração de pobreza que compõem esta exordial com 

aquela lançada no cheque, totalmente diferente. Resta claramente 

verificada a falha na prestação de serviços da requerida, ao não conferir 

a assinatura do autor, mormente à discrepância das assinaturas, que é 

aparente e de fácil percepção, revelando a verdadeira incompetência da 

instituição financeira requerida, deixando o autor à mercê de falsários, 

estelionatários, expondo-o a atuação de risco ao consumidor, o que é 

inaceitável Excelência. Por outro lado, Excelência, houve tempo hábil e 

suficiente para a instituição financeira requerida sopesar, verificar, 

avaliar, analisar se a assinatura era do titular da conta ou não, isso porque 

o cheque foi cruzado, sendo que nesta modalidade a sua compensação 

se dará somente através de depósito bancário, sendo impossível o saque 

direto no caixa. Portanto, nada justifica a inclusão do nome do autor no rol 

dos maus pagadores, efetivada pela requerida, eis que não há débito a 

justificar a negativação promovida pela parte ré. Ora, não o bastante todo 

abalo sofrido pelo autor, devido a falha na prestação de serviços da 

requerida, ainda negativou seu nome, levando-o ao cadastro dos maus 

pagadores, CCF, SCPC e SERASA, o que é inadmissível.Destarte, não 

havendo inadimplência a justificar tal atitude por parte do requerida, a 

inclusão e manutenção do nome do autor no SCPC e CCF, SERASA é ato 

ilícito, razão pela qual deve ter seu nome excluído dos referidos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como deve ser indenizado pelos danos morais 

injustamente sofridos, eis que está impedido de comprar a crédito.II – DO 
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DIREITO) Inexistência de obrigação cambiária e de dívida nos termos já 

delineados quando da exposição dos fatos, não há de se falar em dívida 

oriunda de emissão de cheque sem fundo, pois o autor não emitiu o 

cheque, e, ademais, como já suscitado, houve falsificação grosseira da 

assinatura do autor no cheque, não podendo a instituição requerida 

negativar o nome do autor, atribuindo-lhe o ônus de sua própria torpeza e 

imperícia, ao não comparar a assinatura lançada no cheque com o cartão 

de assinaturas do autor, sendo que houve tempo suficiente para tal 

discriminação. Aqui, mister se faz a inversão do ônus da prova, para a 

facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, ante a 

latente desigualdade das partes no processo, nos moldes do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, já que o autor é impossível comprovar que não possui 

qualquer débito junto a requerida, ao passo que a requerida, que detém 

todos os meios de controle e gestão, tem totais condições de produzir 

prova em contrário às afirmações do autora. Ademais, não se pode exigir 

do autor que faça prova negativa, consoante jurisprudência do E. STJ, 

verbis:CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA – HONORÁRIOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – 

SFH – O CDC assegura ao consumidor hipossuficiente o direito de exercer 

sua defesa em juízo. As regras legais que procuram efetivar esse 

princípio não criam privilégio a seu favor, apenas procuram estabelecer 

alguma igualdade entre as partes. (...). Recurso conhecido e provido em 

parte. (STJ – RESP 347632 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 

– DJU 01.09.2003 – p. 00291).Pertinente a transcrição de julgado 

esclarecedor do E. TJMT, que muito bem retrata a realidade dos 

autos:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA – MOMENTO 

APROPRIADO – ARTS. 297 E 396 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – (...) – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – Em nosso sistema processual, compete à parte ré 

instruir a resposta (CPC, art. 297) com os documentos destinados a 

provar-lhes as alegações, à luz do art. 396 do CPC. A hipossuficiência do 

consumidor é revelada quando, utilizando as regras ordinárias de 

experiência, denota-se que as provas documentais sobre a relação de 

consumo encontravam-se em poder do fornecedor, o que favorece a 

inversão do ônus probandi. (...). (TJMT – AC 36055/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. 

Des. Orlando de Almeida Perri – J. 04.06.2003) (g.n.).Afora tudo isto, há 

que se considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, 

assegura aos litigantes o direito ao contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes, sendo a inversão pleiteada abarcada 

pela expressão, constituindo o indeferimento afronta literal e direta à 

nossa Carta Magna. Inexistente, portanto, a dívida, mister se faz a 

declaração judicial neste sentido, com a exclusão do nome do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA.b) Da 

responsabilidade solidária dos requeridos n casu, emerge a 

responsabilidade solidária dos requeridos para responder aos termos da 

presente ação, pois o 1º requerido negativou o nome do autor 

erroneamente em cadastro restritivo de crédito, e a 2º requerida deu 

causa à negativação, ao apresentar o título de crédito ao 1º requerido, 

obtendo assim a devolução pelos motivos 11 e 12.Assim, a 

responsabilidade da 2ª requerida é evidente, por ter sido a causadora da 

negativação promovida pelo 1º requerido. Neste sentido:INDENIZAÇÃO - 

DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC - ARBITRAMENTO - 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELO DANO - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - I - Considera-se irregular a 

negativação que teve origem de cheque sustado em virtude de seu 

extravio, e cuja dívida encontra-se quitada. II - Ainda que superada tal 

questão, a ausência de notificação prévia do suposto devedor acerca da 

negativação de seu nome, por si só, configura ato ilícito passível de 

reparação. III - O arbitramento dos danos morais há que se balizar dentro 

de parâmetros razoáveis, levando em consideração as condições 

pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a natureza e 

extensão do dano moral, sem perder de vista o caráter subsidiário da 

reparação, qual seja, desestimular o réu em práticas da mesma natureza. 

Nesse sentido, mostrou-se razoável a fixação do dano, corretamente 

arbitrado na sentença. IV - A teor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, a 

responsabilidade entre os causadores da ofensa é solidária, pelo que não 

há que se falar em condenação proporcional à responsabilidade de cada 

um dos réus. V - A correção monetária, em indenização por danos morais, 

deve fluir a partir da sua fixação na sentença, uma vez que não há que se 

falar em atualizar o valor real da moeda, frente à inflação, quando este 

valor já é o atual da época em que foi arbitrado judicialmente. VI - Os juros 

devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 c/c 186 do 

Código Civil e conforme orientação da Súmula nº 54 do STJ. IV - Apelação 

parcialmente provida. (TJDFT - APC 20000110160830 - 1ª T.Cív. - Rel. Des. 

Nívio Gonçalves - DJU 10.05.2005 - p. 141).Por outro lado, a 

responsabilidade da 2ª requerida emerge também pelo fato de ser a 

beneficiária do título falsificado, que é cambial e circula por endosso. 

Desta forma, com a declaração de nulidade do título por falsificação de 

assinatura, a esfera jurídica da 2ª requerida necessariamente será 

afetada, razão pela qual deve participar da relação processual no pólo 

passivo também por este motivo. Aqui o máximo que a 2ª requerida poderá 

pleitear é a responsabilização do 1º requerido em ação regressiva, mas 

jamais isentar-se de responsabilidade perante o consumidor.Destarte, há 

que se decretar a responsabilidade solidária entre o sacado e o 

beneficiário do título de crédito em adimplir com as obrigações estatuídas 

em sentença. ) Cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao 

crédito Nos termos já delineados em linhas transatas, temos que a 

manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é ilegal e 

abusiva, pois não há inadimplência a justificá-la, razão pela qual deve ser 

determinado por este r. Juízo o cancelamento da inscrição do nome do 

autor no CCF, SCPC e SERASA.d) Concessão de liminar inaudita altera 

parte em antecipação parcial de tutelaA propositura da presente ação cria 

a discussão judicial a respeito da existência da dívida, bem como da 

legalidade da restrição ao crédito. Em face disto, mister se faz a 

concessão liminar de ordem judicial de retirada do nome do autor dos 

cadastros de restrição creditícia, pois os mesmos não podem ser usados 

como meio de coação do credor para obter o pagamento de dívidas, 

mormente no caso dos autos, em que sequer existe dívida a ser cobrada. 

Neste sentido:É razoável decisão que obsta o credor de anotar o nome do 

devedor em cadastro de inadimplentes enquanto a ação tramita, pois a 

proibição repõe a igualdade processual, afastando da parte mecanismo de 

pressão que pode levar à injustiça” (STJ, 3ª Turma, AI n. 0186139285-RS, 

rel. Min. César Asfor Rocha, j. 28.05.97).Na doutrina colhe-se o 

ensinamento de ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIM, 

verbis: “Havendo dúvida, judicial e razoavelmente materializada, sobre o 

seu valor ou sobre a própria existência da obrigação, descabida a 

manutenção do arquivo, a qualquer título, mesmo que como anotação (in 

CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Comentado pelos 

autores do anteprojeto – Ada Pellegrini Grinover e Outros, 6ª edição, p. 

370).In casu, verifica-se coexistirem nos autos os requisitos ensejadores 

da concessão de tutela antecipada parcial liminarmente, 

independentemente de audiência da parte contrária, no que tange ao pleito 

de exclusão do nome do autor dos registros de bancos de dados de 

restrição ao crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA. A prova 

inequívoca que conduz à verossimilhança das alegações restou 

demonstrada em razão dos documentos atrelados à exordial, que 

demonstram que o autor não possui débitos, não havendo qualquer motivo 

a justificar a inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros 

restritivos de crédito.Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação, é cristalino que a permanência do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, além do abalo psicológico já causado, 

irá continuar a causar-lhe sérios prejuízos em suas relações comerciais, o 

que sem dúvida alguma o impedirá de comprar a crédito. Ademais, inviável 

o lançamento de dados que possam estar equivocados, o que é o caso 

dos autos, tendo em vista a própria faculdade colocada pelo §3º do artigo 

43 do Código de Defesa do Consumidor à disposição do negativado, para 

retificação de dados incorretos. Corroborando este entendimento, de 

notar-se a seguinte decisão do C. STJ:CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. (...). Admite a 

jurisprudência do STJ que, no curso de ação revisional onde se discute a 

validade das cláusulas contratuais, a parte possa, mediante requerimento 

judicial nesse sentido, pleitear, via pedido de tutela antecipada ou cautelar, 

a suspensão ou o cancelamento da inscrição. (...). (STJ, REsp 

357.034/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 10.2.2003, v.u., g.n.). De 

outro norte, ainda que Vossa Excelência entenda não demonstrados os 

requisitos mais rígidos norteadores da concessão da tutela antecipada, 

insculpidos no artigo 273 do CPC, é de se aplicar o §7º do mesmo 

dispositivo legal, concedendo a liminar em sede cautelar, no bojo deste 

mesmo processo, sem a necessidade da propositura de ação autônoma, 

em homenagem ao sincretismo processual.É que a Lei nº 8.952/94, 

alterando a redação do artigo 273 do CPC, introduziu em nosso sistema 

jurídico a antecipação de tutela em caráter genérico, aplicando-se, em 
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tese, a qualquer procedimento de cognição, mesmo em sede de Juizado 

Especial, a tutela cautelar, quando não satisfeitos os requisitos da 

antecipação de tutela (§7º do artigo 273 do CPC). artigo 798 do Código de 

Processo Civil autoriza o juiz a “determinar as medidas provisórias que 

julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes 

do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 

reparação.”Portanto, sob qualquer vértice, restam demonstrados os 

requisitos legais à obtenção da tutela liminar, seja sob a forma de 

antecipação parcial de tutela, seja sob a forma de cautelar, objetivando a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito até o 

desfecho final da presente ação.) Danos morais Não bastasse todo o 

abalo emocional sofrido pelo autor, devido a falha de prestação de 

serviços, a instituição requerida, ainda negativou o nome do autor, sendo 

que não há débito a justificar a negativação promovida pela parte ré.Em 

razão da falha de prestação de serviços da requerida, o autor está 

sofrendo inúmeros dissabores, sendo impedido de comprar a crédito, 

portanto, tem o direito de ser indenizado conforme os seguintes julgados 

de casos análogos aos dos autos.RESPONSABILIDADE CIVIL. Cheques. 

Assinatura falsa. Dano material e moral. As instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo 

a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações 

bancárias (STJ, Súmula 479). A indenização por danos morais deve ser 

suficiente para compensar o abalo sofrido pelo ofendido, bem como para 

punir e coibir a conduta desidiosa do ofensor. Cheques emitidos mediante 

fraude devem ser ressarcidos, a título de dano material. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 9171181382008826 SP 9171181- 38.2008.8.26.0000, 

Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 26/09/2012, 18ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2012).APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA DO SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE 

CHEQUE. ASSINATURA FALSA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS 

MATERIAIS. art. 14 do CDC. DANO MORAL PURO. A instituição financeira 

é responsável pelos danos causados ao cliente por falha na prestação do 

serviço bancário. Tendo o banco aceito cheque para compensação, 

assinado por pessoa diversa da correntista, mas em nome desta, 

deixando de verificar se a assinatura aposta no título correspondia ao 

cartão firmado pela autora, deixando de valer-se dos cuidados mínimos 

necessários à segurança da prestação do serviço, assumiu o demandado 

os riscos de sua conduta, devendo indenizar pelos prejuízos materiais 

causados à demandante. Art. 14 do CDC. A falha na prestação de 

serviços pelo banco enseja dano moral puro indenizável. Prejuízo moral 

consistente na resistência do banco em liberar valores do correntista, 

relativos ao rendimento mensal de aposentadoria. O quantum indenizatório 

deve obedecer aos critérios de razoabilidade, atingindo sua função 

reparatória, dissuasória e punitiva. Montante mantido no patamar adotado 

pela sentença, por atender os princípios que norteiam a fixação da 

indenização e, também, aos parâmetros estabelecidos pela Câmara para 

hipóteses da mesma natureza. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação cível 

nº 70017605718, Décima Oitava Câmara Cível, TJ/RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, julgado em 01/03/2007). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 

CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. NAS 

RELAÇÕES CONSUMERISTAS, DISPENSA-SE A COMPROVAÇÃO DA 

CULPA OU DO DOLO, EM SE TRATANDO DE APURAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A CONSUMIDORES. O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS SOMENTE NÃO SERÁ RESPONSABILIZADO 

QUANDO PROVAR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE 

TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CASO. O FATO DE 

TERCEIRO FALSÁRIO HAVER COMPENSADO O CHEQUE DE 

TITULARIDADE DA CORRENTISTA, MEDIANTE GROSSEIRA FALSIFICAÇÃO 

DA ASSINATURA DO TITULAR, NÃO EVIDENCIA FATO DE TERCEIRO 

CAPAZ DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

PELOS DANOS INDEVIDAMENTE CAUSADOS POR SUA AUSÊNCIA DE 

CAUTELA, MÁXIME POR SE TRATAR DE FATOR INERENTE AO PRÓPRIO 

RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA E ANTE A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. O QUANTUM REPARATÓRIO DEVE ATENDER A UMA DUPLA 

FINALIDADE: REPARAR O DANO E PUNIR O OFENSOR PARA QUE NÃO 

VOLTE A COMETER O ILÍCITO, CONSIDERANDO, AINDA, OS DEMAIS 

CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO - CONDUTA 

PRATICADA PELO RÉU, A GRAVIDADE DO FATO OCORRIDO E A 

CAPACIDADE ECONÔMICA DE AMBAS AS P ARTES, FUNÇÃO 

DESESTIMULANTE PARA A NÃO REITERAÇÃO DO ILÍCITO, ENTRE 

OUTROS. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - 

APL: 124153620118070009 DF 0012415-36.2011.807.0009, Relator: 

FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 29/03/2012, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 10/04/2012, DJ-e Pág. 92).Portanto, fica evidente a 

responsabilidade dos requeridos em indenizar o autor por danos morais, 

por falha na prestação de serviços. Nesta senda, buscando evitar 

discussões inócuas sobre o dever de indenizar, independentemente de 

prova de culpa, o C. STJ pacificou o entendimento e colocou uma pá de cal 

na discussão a respeito da obrigatoriedade da instituição financeira repor 

os danos que os consumidores amargam pela insegurança das atividades 

bancárias, emitindo a Súmula nº 479, verbis:SÚMULA 479 – As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.A Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 5º, 

inciso X, assegura ao cidadão, dentre outros direitos, a proteção ao direito 

à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem das pessoas, nos 

seguintes termos:“Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei (...):(...) X- São 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. (grifos nosso). De seu turno, a Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) preceitua:“Artigo 6º. São 

direitos básicos do consumidor:(...)VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.O artigo 

186 do Código Civil igualmente preceitua como ato ilícito, passível de 

reparação pecuniária (artigo 927 do CC), o dano moral, consistente, no 

caso dos autos, à negativação e mantença indevida do nome do autor em 

órgãos de proteção ao crédito.No caso dos autos, dano moral decorre do 

próprio ato lesivo de manutenção indevida do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuja ofensa à honra e reputação desta é 

presumida, não necessitando de prova. Neste sentido:CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

CONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL – INDENIZAÇÃO – VALOR EXCESSIVO 

– REDUÇÃO – (...) 2 - Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento". (Cfr. 

RESP. N° 110.091-MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO Júnior, DJ 28.08.00; 

RESP. N° 196.824, Rel. Min. César ASFOR Rocha, DJ 02.08.99; RESP. N° 

323.356-SC, Rel. Min. Antônio DE Pádua Ribeiro, DJ 11.06.2002). (...). (STJ 

– RESP 200401013825 – (679166 MT) – 4ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini 

– DJU 23.05.2005 – p. 00302, g.n.).DIREITO CIVIL – DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA) – DISCUSSÃO DO DÉBITO EM 

JUÍ – ZO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CEF) – 

INDENIZAÇÃO – DUAS VEZES O VALOR DA DÍVIDA – CRITÉRIO 

RAZOÁVEL – 1. A responsabilidade pela inclusão ou retirada dos nomes 

de clientes dos cadastros de inadimplentes é da instituição bancária. Ela, 

na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos 

danos efetivamente causados ao consumidor. 2. A inclusão e manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASA), 

estando o débito sendo discutido em juízo, configura dano moral, diante da 

restrição ao crédito sofrido pelo demandante. Tal ato constitui ilegalidade 

que por si só gera direito à indenização, sem a necessidade de prova 

objetiva do constrangimento ou do abalo à honra e à reputação, bem como 

de repercussão negativa do fato perante o meio social do indivíduo. (...). 

(TRF 5ª R. – AC 2002.82.00.008093-2 – (355014) – PB – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas – DJU 16.06.2005 – p. 651, 

g.n.).Resta evidenciada a culpa da requerida, por sua atitude negligente, 

revelando verdadeira falha na sua prestação de serviços, ao incluir o 

nome do autor no CCF, SCPC e SERASA sem qualquer dívida. O ilícito civil 

praticado pela requerida, portanto, é evidente, ao indevidamente negativar 

e manter o nome do autor no CCF, SCPC e SERASA, devendo arcar com 

os prejuízos causados, ainda que de ordem extrapatrimonial, conforme a 

disposição inserta no artigo 186 do atual Código Civil. Impende ressaltar 

que o prejuízo moral aqui é presumido, por se tratar de dano moral puro, in 

re ipsa, entendimento pacificado pela jurisprudência Pátria.De 

observar-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da requerida é objetiva, pelo fato do serviço, 

prescindindo da noção de culpa, consoante o disposto nos artigos 2º, 3º e 
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14 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o §3º do artigo 14 do CDC 

encampa regra que atribui o ônus da prova da regularidade da prestação 

de serviços ao fornecedor, o que significa verdadeira inversão do ônus 

da prova, ao afirmar que “o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar” (grifamos).Sendo indene de dúvidas o 

cabimento da indenização, resta enfrentar o tormentoso problema da 

fixação de seu montante. Não há no ordenamento jurídico nacional a forma 

de quantificação dos danos, pois se trata de bem eminentemente 

subjetivo. Assim sendo, fica ao prudente arbítrio do julgador a fixação do 

quantum indenizatório, não podendo olvidar a justa composição do dano, 

devendo ser levados em consideração diversos fatores no caso 

concreto, porém, precipuamente faz-se mister analisar o potencial 

econômico do ofensor, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, 

bem como as condições pessoais da vítima, sem desconsiderar o duplo 

objetivo da indenização, qual seja, atenuar o dissabor experimentado pelo 

autor e sancionar a requerida, para desestimulá-la a recalcitrar em sua 

conduta nefasta, razão pela qual a fixação não pode se dar em valores 

ínfimos, irrisórios, sob pena de desmoralização da Justiça e da reprimenda 

não atingir seus objetivos. Neste diapasão, o valor dos danos morais deve 

ser fixado de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do C. 

Superior Tribunal de Justiça, que fixou em 50 (cinqüenta) salários mínimos 

a indenização por danos morais em situações idênticas ao caso dos 

autos, conforme ilustramos com os seguintes julgados:CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 

INVIABILIDADE. 1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem 

admitido a alteração do valor indenizatório de danos morais, para ajustá-lo 

aos limites do razoável, quando patente, como sucede na espécie, a sua 

desmesura. Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização, 

resultante de situações semelhantes como a inscrição inadvertida em 

cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de cheques, o protesto 

incabível de cambiais, etc. Precedentes. 2 - O acolhimento a menor do 

montante indenizatório, pedido a título de danos morais, não enseja a 

aplicação do art. 21 do CPC, para fins de compensação recíproca da 

verba de patrocínio, dado que o valor é apenas estimativo. 3 - Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 596005 - SC, 4ª T. 

- Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/11/2005, grifo 

nosso).PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - 

OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO MERAMENTE 

ACLARADOR. 1 - Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização 

por danos morais, resultante de situações semelhantes como a inscrição 

inadvertida em cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de 

cheques, o protesto incabível de cambiais, etc, conforme inúmeros 

julgados desta Turma. 2 - Destarte, o valor da indenização fixado no v. 

acórdão ora embargado é devido a cada autor. 3 - Embargos de 

declaração acolhidos nos termos supracitados. (STJ, EDcl no AgRg no Ag 

497149 - RJ, 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 05/12/2005, grifo 

nosso).INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA PAGA. 

INSCRIÇÃO SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO 

PARA PATAMAR RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral 

(Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo, 

justifica a condenação por dano moral. - A revisão do ressarcimento 

fixado para danos morais, em recurso especial é possível quando a 

condenação maltrata a razoabilidade e o Art. 159 do Código Beviláqua. - A 

indenização por dano moral deve ser graduada de modo a coibir a 

reincidência e obviar o enriquecimento da vítima. - É razoável a 

condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização 

decorrente de inscrição indevida no SPC, SERASA e afins. (STJ, REsp 

295130 - SP, 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04/04/2005, 

grifo nosso).Além destes precedentes, podemos ainda citar os seguintes: 

(4ª Turma, REsp n. 110.091/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 28.08.00; 4ª Turma, REsp n. 294.561/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 232.437/SP, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 

218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 24.09.01 e 

4ª Turma, REsp n. 296.555/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 20.05.02).E, muito embora existam outras anotações negativas em 

nome do autor, todas são indevidas e serão objeto de ação judicial, sendo 

que oportunamente o autor comprovará nos presentes autos a propositura 

de ação judicial em face dos demais supostos credores, afastando 

dessarte o óbice da Súmula nº 385 do C. STJ.Por sua vez, a condenação 

deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e de correção 

monetária, que deve ser calculada pelo INPC/IBGE, devendo ambos fluir 

desde a data do evento danoso, que, no caso dos autos, é o dia 

29/01/2010, quando a requerida incluiu o nome do autor no rol dos maus 

pagadores indevidamente, e não da data da citação ou da data da 

propositura da ação, por se tratar de responsabilidade civil 

extracontratual, na trilha das Súmulas nºs 43 e 54 do C. STJ, verbis:STJ - 

SÚMULA 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir 

da data do efetivo prejuízo. STJ - SÚMULA 54: Os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual.Tendo em vista que o salário mínimo atualmente 

corresponde à quantia de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 36.200,00 

(trinta e seis mil e duzentos reais), com a incidência de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do 

evento danoso.III – DO PEDIDOEx positis, requer:a) A concessão de 

antecipação parcial de tutela liminarmente, inaudita altera parte, ou a 

concessão de tutela cautelar liminar, nos termos do §7º do artigo 273 do 

CPC, para que a requerida proceda à retirada do nome do autor do CCF, 

SERASA e SCPC e de qualquer outro órgão no qual o tenha negativado, 

abstendo-se de negativá-lo nestes órgãos e em qualquer outro órgão de 

proteção creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, 

sob pena de aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este 

Douto Juízo ou, caso assim entenda Vossa Excelência, sejam expedidos 

ofícios ao CCF, SCPC e SERASA para que promovam a retirada em prazo 

razoável, a ser estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, 

a ser fixada por este r. Juízo;b) A citação dos requeridos, nos endereços 

preambularmente indicados, por via postal, para, querendo, oferecerem 

contestação, sob pena da decretação da revelia e seus efeitos; c) O 

reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do autor, com a 

conseqüente inversão do ônus da prova em seu favor, para a facilitação 

de sua defesa em Juízo;d) Seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, declarando-se a nulidade e conseqüente inexigibilidade da 

obrigação cambiária, cobrança e dívida representada pelo cheque 000100, 

da conta corrente nº 19972, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais), emitido contra o 1º requerido, bem como seja determinado o 

cancelamento da inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito, especialmente CCF, SERASA e SCPC, 

ratificando-se a antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida 

liminarmente, e, ainda, a condenação dos requeridos em pagar ao autor os 

danos morais injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por 

Vossa Excelência, porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e 

duzentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso;e) 

A condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação;f) Requer que seja determinada a 

citação por edital da 2ª requerida, nos termos do artigo 231e ss. do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido. g) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, tais como prova documental, testemunhal, pericial, bem como 

depoimento pessoal do representante legal dos requeridos, sob pena de 

confissão, juntada de novos documentos e todas as demais que se 

fizerem necessárias;h) Os benefícios da Justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme 

declaração de pobreza em anexo (doc. j.). Dá-se à causa o valor de R$ 

36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), para fins de alçada.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n ° .  2 6 6 6 - 4 7 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

83119DeclaratóriaDespacho.Vistos etc.Defiro o pedido aduzido pelo 

Requerente para DETERMINAR a citação da Requerida Sonia Regina de 

Oliveira por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Para tanto, a fim de 

conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, NOMEIO o ilustre 

Defensor Público como Curador da Requerida.Após, INTIME-SE o 

Requerente, por meio de seu Procurador, para que requeira que de 

direi to.Cumpra-se.  Int ime-se.  Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito
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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, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83133 Nr: 2680-31.2014.811.0051

 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: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Isolde Maria Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISOLDE MARIA CAETANO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ 

(A) DE DIREITO DA ____ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE – 

MT.PEDIDO DE LIMINAR RUDINEI JOSÉ DA VEIGA, brasileiro, operador de 

máquinas, inscrito no CPF sob o nº 054.555.939-19 e no RG sob o nº 

26617005 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Manaus, Quadra 13, 

Lote 04, Bairro Bom Clima, na cidade de Campo Verde – MT, por seu 

advogado signatário, com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, 

mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E DE 

INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL E DE DÍVIDA C.C. 

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE 

TUTELA em face de BANCO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0983-02, estabelecido na 

Avenida Brasil, 141, Centro, CEP 78.840-000, na cidade de Campo Verde – 

MT e de ISOLDE MARIA CAETANO, de qualificação ignorada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, pelos seguintes fatos e fundamentos pelos 

seguintes fatos e fundamentos:I – DOS FATOS O autor possui uma conta 

corrente junto a instituição requerida desde 07/2009, cujo nº da conta é 

30645, Agência 3290, conforme documentação anexa, (docs. js.). Ocorre, 

porém, que ao comprar a crédito o autor se deparou com seu nome 

inscrito no rol dos maus pagadores, devido a não compensação de um 

cheque de número 85002 no valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 

reais), (docs. js.). Ciente de que não havia solicitado nenhum talonário 

junto à requerida, o autor compareceu até a sede da instituição requerida 

e solicitou a cópia microfilmada do cheque (doc. j.). E para a surpresa do 

autor, ao ter acesso a cópia microfilmada do cheque, imediatamente 

constatou que a ordem de pagamento não foi emitida pelo autor, cuja 

assinatura é falsa, falsificação grosseira e perceptível a olho nu, bastando 

para a comprovação deste fato o cotejo entre a assinatura lançada na 

procuração e declaração de pobreza que compõem esta exordial com 

aquela lançada no cheque, totalmente diferente. Resta claramente 

verificada a falha na prestação de serviços da requerida, ao não conferir 

a assinatura do autor, mormente à discrepância das assinaturas, que é 

aparente e de fácil percepção, revelando a verdadeira incompetência da 

instituição financeira requerida, deixando o autor à mercê de falsários, 

estelionatários, expondo-o a atuação de risco ao consumidor, o que é 

inaceitável Excelência.Por outro lado, Excelência, houve tempo hábil e 

suficiente para a instituição financeira requerida sopesar, verificar, 

avaliar, analisar se a assinatura era do titular da conta ou não, isso porque 

o cheque foi cruzado, sendo que nesta modalidade a sua compensação 

se dará somente através de depósito bancário, sendo impossível o saque 

direto no caixa. Portanto, nada justifica a inclusão do nome do autor no rol 

dos maus pagadores, efetivada pela requerida, eis que não há débito a 

justificar a negativação promovida pela parte ré. Ora, não o bastante todo 

abalo sofrido pelo autor, devido a falha na prestação de serviços da 

requerida, ainda negativou seu nome, levando-o ao cadastro dos maus 

pagadores, CCF, SCPC e SERASA, o que é inadmissível. Destarte, não 

havendo inadimplência a justificar tal atitude por parte do requerida, a 

inclusão e manutenção do nome do autor no SCPC e CCF, SERASA é ato 

ilícito, razão pela qual deve ter seu nome excluído dos referidos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como deve ser indenizado pelos danos morais 

injustamente sofridos, eis que está impedido de comprar a crédito. II – DO 

DIREITO a) Inexistência de obrigação cambiária e de dívida Nos termos já 

delineados quando da exposição dos fatos, não há de se falar em dívida 

oriunda de emissão de cheque sem fundo, pois o autor não emitiu o 

cheque, e, ademais, como já suscitado, houve falsificação grosseria da 

assinatura do autor no cheque, não podendo a instituição requerida 

negativar o nome do autor, atribuindo-lhe o ônus de sua própria torpeza e 

imperícia, ao não comparar a assinatura lançada no cheque com o cartão 

de assinaturas do autor, sendo que houve tempo suficiente para tal 

discriminação. Aqui, mister se faz a inversão do ônus da prova, para a 

facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente em Juízo, ante a 

latente desigualdade das partes no processo, nos moldes do artigo 6º, 

inciso VIII do CDC, já que o autor é impossível comprovar que não possui 

qualquer débito junto a requerida, ao passo que a requerida, que detém 

todos os meios de controle e gestão, tem totais condições de produzir 

prova em contrário às afirmações do autora. Ademais, não se pode exigir 

do autor que faça prova negativa, consoante jurisprudência do E. STJ, 

verbis: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA – INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – PERÍCIA – HONORÁRIOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – 

SFH – O CDC assegura ao consumidor hipossuficiente o direito de exercer 

sua defesa em juízo. As regras legais que procuram efetivar esse 

princípio não criam privilégio a seu favor, apenas procuram estabelecer 

alguma igualdade entre as partes. (...). Recurso conhecido e provido em 

parte. (STJ – RESP 347632 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 

– DJU 01.09.2003 – p. 00291). Pertinente a transcrição de julgado 

esclarecedor do E. TJMT, que muito bem retrata a realidade dos autos: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRODUÇÃO DE PROVA – MOMENTO APROPRIADO – ARTS. 

297 E 396 DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA – (...) – RECURSO PROVIDO EM PARTE – Em nosso 

sistema processual, compete à parte ré instruir a resposta (CPC, art. 297) 

com os documentos destinados a provar-lhes as alegações, à luz do art. 

396 do CPC. A hipossuficiência do consumidor é revelada quando, 

utilizando as regras ordinárias de experiência, denota-se que as provas 

documentais sobre a relação de consumo encontravam-se em poder do 

fornecedor, o que favorece a inversão do ônus probandi. (...). (TJMT – AC 

36055/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

04.06.2003) (g.n.). Afora tudo isto, há que se considerar que a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura aos litigantes o 

direito ao contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes, sendo a inversão pleiteada abarcada pela expressão, 

constituindo o indeferimento afronta literal e direta à nossa Carta Magna. 

Inexistente, portanto, a dívida, mister se faz a declaração judicial neste 

sentido, com a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito, especialmente CCF, SCPC e SERASA. b) Da responsabilidade 

solidária dos requeridos In casu, emerge a responsabilidade solidária dos 

requeridos para responder aos termos da presente ação, pois o 1º 

requerido negativou o nome do autor erroneamente em cadastro restritivo 

de crédito, e o 2º requerido deu causa à negativação, ao apresentar o 

título de crédito ao 1º requerido, obtendo assim a devolução pelos motivos 

11 e 12. Assim, a responsabilidade da 2ª requerida e evidente, por ter sido 

a causadora da negativação promovida pelo 1º requerido. Neste sentido: 

INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC - 

ARBITRAMENTO - SOLIDARIEDADE ENTRE OS RESPONSÁVEIS PELO 

DANO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - I - 

Considera-se irregular a negativação que teve origem de cheque sustado 

em virtude de seu extravio, e cuja dívida encontra-se quitada. II - Ainda 

que superada tal questão, a ausência de notificação prévia do suposto 

devedor acerca da negativação de seu nome, por si só, configura ato 

ilícito passível de reparação. III - O arbitramento dos danos morais há que 

se balizar dentro de parâmetros razoáveis, levando em consideração as 
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condições pessoais da vítima, a capacidade econômica do ofensor e a 

natureza e extensão do dano moral, sem perder de vista o caráter 

subsidiário da reparação, qual seja, desestimular o réu em práticas da 

mesma natureza. Nesse sentido, mostrou-se razoável a fixação do dano, 

corretamente arbitrado na sentença. IV - A teor do art. 7º, parágrafo 

único, do CDC, a responsabilidade entre os causadores da ofensa é 

solidária, pelo que não há que se falar em condenação proporcional à 

responsabilidade de cada um dos réus. V - A correção monetária, em 

indenização por danos morais, deve fluir a partir da sua fixação na 

sentença, uma vez que não há que se falar em atualizar o valor real da 

moeda, frente à inflação, quando este valor já é o atual da época em que 

foi arbitrado judicialmente. VI - Os juros devem fluir a partir do evento 

danoso, nos termos do art. 398 c/c 186 do Código Civil e conforme 

orientação da Súmula nº 54 do STJ. IV - Apelação parcialmente provida. 

(TJDFT - APC 20000110160830 - 1ª T.Cív. - Rel. Des. Nívio Gonçalves - 

DJU 10.05.2005 - p. 141). Por outro lado, a responsabilidade da 2ª 

requerida emerge também pelo fato de ser a beneficiária do título 

falsificado, que é cambial e circula por endosso. Desta forma, com a 

declaração de nulidade do título por falsificação de assinatura, a esfera 

jurídica da 2ª requerida necessariamente será afetada, razão pela qual 

deve participar da relação processual no pólo passivo também por este 

motivo. Aqui o máximo que a 2ª requerida poderá pleitear é a 

responsabilização do 1º requerido em ação regressiva, mas jamais 

isentar-se de responsabilidade perante o consumidor. Destarte, há que se 

decretar a responsabilidade solidária entre o sacado e o beneficiário do 

título de crédito em adimplir com as obrigações estatuídas em sentença. c) 

Cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito Nos termos 

já delineados em linhas transatas, temos que a manutenção do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito é ilegal e abusiva, pois não há 

inadimplência a justificá-la, razão pela qual deve ser determinado por este 

r. Juízo o cancelamento da inscrição do nome do autor no CCF, SCPC e 

SERASA. d) Concessão de liminar inaudita altera parte em antecipação 

parcial de tutela A propositura da presente ação cria a discussão judicial a 

respeito da existência da dívida, bem como da legalidade da restrição ao 

crédito. Em face disto, mister se faz a concessão liminar de ordem judicial 

de retirada do nome do autor dos cadastros de restrição creditícia, pois os 

mesmos não podem ser usados como meio de coação do credor para 

obter o pagamento de dívidas, mormente no caso dos autos, em que 

sequer existe dívida a ser cobrada. Neste sentido: “É razoável decisão 

que obsta o credor de anotar o nome do devedor em cadastro de 

inadimplentes enquanto a ação tramita, pois a proibição repõe a igualdade 

processual, afastando da parte mecanismo de pressão que pode levar à 

injustiça” (STJ, 3ª Turma, AI n. 0186139285-RS, rel. Min. César Asfor 

Rocha, j. 28.05.97). Na doutrina colhe-se o ensinamento de ANTÔNIO 

HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIM, verbis: “Havendo dúvida, 

judicial e razoavelmente materializada, sobre o seu valor ou sobre a 

própria existência da obrigação, descabida a manutenção do arquivo, a 

qualquer título, mesmo que como anotação (in CÓDIGO BRASILEIRO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – Comentado pelos autores do anteprojeto – 

Ada Pellegrini Grinover e Outros, 6ª edição, p. 370). In casu, verifica-se 

coexistirem nos autos os requisitos ensejadores da concessão de tutela 

antecipada parcial liminarmente, independentemente de audiência da parte 

contrária, no que tange ao pleito de exclusão do nome do autor dos 

registros de bancos de dados de restrição ao crédito, especialmente CCF, 

SCPC e SERASA. A prova inequívoca que conduz à verossimilhança das 

alegações restou demonstrada em razão dos documentos atrelados à 

exordial, que demonstram que o autor não possui débitos, não havendo 

qualquer motivo a justificar a inclusão e permanência do nome do autor 

nos cadastros restritivos de crédito. Quanto ao perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, é cristalino que a permanência do nome do autor 

nos cadastros de proteção ao crédito, além do abalo psicológico já 

causado, irá continuar a causar-lhe sérios prejuízos em suas relações 

comerciais, o que sem dúvida alguma o impedirá de comprar a crédito. 

Ademais, inviável o lançamento de dados que possam estar equivocados, 

o que é o caso dos autos, tendo em vista a própria faculdade colocada 

pelo §3º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor à disposição do 

negativado, para retificação de dados incorretos. Corroborando este 

entendimento, de notar-se a seguinte decisão do C. STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. (...). Admite a jurisprudência do STJ que, no curso de ação 

revisional onde se discute a validade das cláusulas contratuais, a parte 

possa, mediante requerimento judicial nesse sentido, pleitear, via pedido 

de tutela antecipada ou cautelar, a suspensão ou o cancelamento da 

inscrição. (...). (STJ, REsp 357.034/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 

DJ 10.2.2003, v.u., g.n.). De outro norte, ainda que Vossa Excelência 

entenda não demonstrados os requisitos mais rígidos norteadores da 

concessão da tutela antecipada, insculpidos no artigo 273 do CPC, é de se 

aplicar o §7º do mesmo dispositivo legal, concedendo a liminar em sede 

cautelar, no bojo deste mesmo processo, sem a necessidade da 

propositura de ação autônoma, em homenagem ao sincretismo processual. 

É que a Lei nº 8.952/94, alterando a redação do artigo 273 do CPC, 

introduziu em nosso sistema jurídico a antecipação de tutela em caráter 

genérico, aplicando-se, em tese, a qualquer procedimento de cognição, 

mesmo em sede de Juizado Especial, a tutela cautelar, quando não 

satisfeitos os requisitos da antecipação de tutela (§7º do artigo 273 do 

CPC). O artigo 798 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a 

“determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver 

fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao 

direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” Portanto, sob qualquer 

vértice, restam demonstrados os requisitos legais à obtenção da tutela 

liminar, seja sob a forma de antecipação parcial de tutela, seja sob a forma 

de cautelar, objetivando a exclusão do nome do autor dos órgãos de 

restrição ao crédito até o desfecho final da presente ação. e) Danos 

morais Não o bastante todo abalo emocional sofrido pelo autor, devido a 

falha de prestação de serviços, a instituição requerida, ainda negativou o 

nome do autor, sendo que não há débito a justificar a negativação 

promovida pela parte ré. Em razão da falha de prestação de serviços da 

requerida, o autor está sofrendo inúmeros dissabores, sendo impedido de 

comprar a crédito, portanto, tem o direito de ser indenizado conforme os 

seguintes julgados de casos análogos aos dos autos. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Cheques. Assinatura falsa. Dano material e 

moral. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, Súmula 479). A 

indenização por danos morais deve ser suficiente para compensar o abalo 

sofrido pelo ofendido, bem como para punir e coibir a conduta desidiosa 

do ofensor. Cheques emitidos mediante fraude devem ser ressarcidos, a 

título de dano material. Recurso provido.(TJ-SP - APL: 9171181382008826 

SP 9171181- 38.2008.8.26.0000, Relator: William Marinho, Data de 

Julgamento: 26/09/2012, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/11/2012). APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DO 

SERVIÇO. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ASSINATURA FALSA. 

OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. art. 14 do CDC. DANO 

MORAL PURO. A instituição financeira é responsável pelos danos 

causados ao cliente por falha na prestação do serviço bancário. Tendo o 

banco aceito cheque para compensação, assinado por pessoa diversa da 

correntista, mas em nome desta, deixando de verificar se a assinatura 

aposta no título correspondia ao cartão firmado pela autora, deixando de 

valer-se dos cuidados mínimos necessários à segurança da prestação do 

serviço, assumiu o demandado os riscos de sua conduta, devendo 

indenizar pelos prejuízos materiais causados à demandante. Art. 14 do 

CDC. A falha na prestação de serviços pelo banco enseja dano moral puro 

indenizável. Prejuízo moral consistente na resistência do banco em liberar 

valores do correntista, relativos ao rendimento mensal de aposentadoria. 

O quantum indenizatório deve obedecer aos critérios de razoabilidade, 

atingindo sua função reparatória, dissuasória e punitiva. Montante mantido 

no patamar adotado pela sentença, por atender os princípios que norteiam 

a fixação da indenização e, também, aos parâmetros estabelecidos pela 

Câmara para hipóteses da mesma natureza. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação cível nº 70017605718, Décima Oitava Câmara Cível, TJ/RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, julgado em 01/03/2007). 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE 

MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO 

BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. 

QUANTUM. FIXAÇÃO. NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, DISPENSA-SE 

A COMPROVAÇÃO DA CULPA OU DO DOLO, EM SE TRATANDO DE 

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A 

CONSUMIDORES. O FORNECEDOR DE SERVIÇOS SOMENTE NÃO SERÁ 

RESPONSABILIZADO QUANDO PROVAR CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO 

CASO. O FATO DE TERCEIRO FALSÁRIO HAVER COMPENSADO O 

CHEQUE DE TITULARIDADE DA CORRENTISTA, MEDIANTE GROSSEIRA 
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FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO TITULAR, NÃO EVIDENCIA FATO DE 

TERCEIRO CAPAZ DE ELIDIR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PELOS DANOS INDEVIDAMENTE CAUSADOS POR SUA 

AUSÊNCIA DE CAUTELA, MÁXIME POR SE TRATAR DE FATOR INERENTE 

AO PRÓPRIO RISCO DA ATIVIDADE EXERCIDA E ANTE A 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. O QUANTUM REPARATÓRIO DEVE 

ATENDER A UMA DUPLA FINALIDADE: REPARAR O DANO E PUNIR O 

OFENSOR PARA QUE NÃO VOLTE A COMETER O ILÍCITO, 

CONSIDERANDO, AINDA, OS DEMAIS CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DO 

VALOR DA REPARAÇÃO - CONDUTA PRATICADA PELO RÉU, A 

GRAVIDADE DO FATO OCORRIDO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DE 

AMBAS AS P ARTES, FUNÇÃO DESESTIMULANTE PARA A NÃO 

REITERAÇÃO DO ILÍCITO, ENTRE OUTROS. 4. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APL: 124153620118070009 DF 

0012415-36.2011.807.0009, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 29/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2012, 

DJ-e Pág. 92). Portanto, fica evidente a responsabilidade dos requeridos 

em indenizar o autor por danos morais, por falha na prestação de 

serviços. Nesta senda, buscando evitar discussões inócuas sobre o 

dever de indenizar, independentemente de prova de culpa, o C. STJ 

pacificou o entendimento e colocou uma pá de cal na discussão a respeito 

da obrigatoriedade da instituição financeira repor os danos que os 

consumidores amargam pela insegurança das atividades bancárias, 

emitindo a Súmula nº 479, verbis: SÚMULA 479 – As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. A Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 5º, 

inciso X, assegura ao cidadão, dentre outros direitos, a proteção ao direito 

à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem das pessoas, nos 

seguintes termos: “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei (...): (...) X- 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurando o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. (grifos nosso). De seu turno, a Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) preceitua: “Artigo 6º. São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. O artigo 

186 do Código Civil igualmente preceitua como ato ilícito, passível de 

reparação pecuniária (artigo 927 do CC), o dano moral, consistente, no 

caso dos autos, à negativação e mantença indevida do nome do autor em 

órgãos de proteção ao crédito. No caso dos autos, dano moral decorre do 

próprio ato lesivo de manutenção indevida do nome do autor junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuja ofensa à honra e reputação desta é 

presumida, não necessitando de prova. Neste sentido: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

CONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL – INDENIZAÇÃO – VALOR EXCESSIVO 

– REDUÇÃO – (...) 2 - Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o 

dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, "independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na 

hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento". (Cfr. 

RESP. N° 110.091-MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO Júnior, DJ 28.08.00; 

RESP. N° 196.824, Rel. Min. César ASFOR Rocha, DJ 02.08.99; RESP. N° 

323.356-SC, Rel. Min. Antônio DE Pádua Ribeiro, DJ 11.06.2002). (...). (STJ 

– RESP 200401013825 – (679166 MT) – 4ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini 

– DJU 23.05.2005 – p. 00302, g.n.). DIREITO CIVIL – DANOS MORAIS – 

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO 

CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASA) – DISCUSSÃO DO DÉBITO EM 

JUÍ – ZO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (CEF) – 

INDENIZAÇÃO – DUAS VEZES O VALOR DA DÍVIDA – CRITÉRIO 

RAZOÁVEL – 1. A responsabilidade pela inclusão ou retirada dos nomes 

de clientes dos cadastros de inadimplentes é da instituição bancária. Ela, 

na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos 

danos efetivamente causados ao consumidor. 2. A inclusão e manutenção 

indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASA), 

estando o débito sendo discutido em juízo, configura dano moral, diante da 

restrição ao crédito sofrido pelo demandante. Tal ato constitui ilegalidade 

que por si só gera direito à indenização, sem a necessidade de prova 

objetiva do constrangimento ou do abalo à honra e à reputação, bem como 

de repercussão negativa do fato perante o meio social do indivíduo. (...). 

(TRF 5ª R. – AC 2002.82.00.008093-2 – (355014) – PB – 1ª T. – Rel. Des. 

Fed. Francisco Wildo Lacerda Dantas – DJU 16.06.2005 – p. 651, g.n.). 

Resta evidenciada a culpa da requerida, por sua atitude negligente, 

revelando verdadeira falha na sua prestação de serviços, ao incluir o 

nome do autor no CCF, SCPC e SERASA sem qualquer dívida. O ilícito civil 

praticado pela requerida, portanto, é evidente, ao indevidamente negativar 

e manter o nome do autor no CCF, SCPC e SERASA, devendo arcar com 

os prejuízos causados, ainda que de ordem extrapatrimonial, conforme a 

disposição inserta no artigo 186 do atual Código Civil. Impende ressaltar 

que o prejuízo moral aqui é presumido, por se tratar de dano moral puro, in 

re ipsa, entendimento pacificado pela jurisprudência Pátria. De 

observar-se, ainda, que, tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade da requerida é objetiva, pelo fato do serviço, 

prescindindo da noção de culpa, consoante o disposto nos artigos 2º, 3º e 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o §3º do artigo 14 do CDC 

encampa regra que atribui o ônus da prova da regularidade da prestação 

de serviços ao fornecedor, o que significa verdadeira inversão do ônus 

da prova, ao afirmar que “o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar” (grifamos). Sendo indene de dúvidas o 

cabimento da indenização, resta enfrentar o tormentoso problema da 

fixação de seu montante. Não há no ordenamento jurídico nacional a forma 

de quantificação dos danos, pois se trata de bem eminentemente 

subjetivo. Assim sendo, fica ao prudente arbítrio do julgador a fixação do 

quantum indenizatório, não podendo olvidar a justa composição do dano, 

devendo ser levados em consideração diversos fatores no caso 

concreto, porém, precipuamente faz-se mister analisar o potencial 

econômico do ofensor, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, 

bem como as condições pessoais da vítima, sem desconsiderar o duplo 

objetivo da indenização, qual seja, atenuar o dissabor experimentado pelo 

autor e sancionar a requerida, para desestimulá-la a recalcitrar em sua 

conduta nefasta, razão pela qual a fixação não pode se dar em valores 

ínfimos, irrisórios, sob pena de desmoralização da Justiça e da reprimenda 

não atingir seus objetivos. Neste diapasão, o valor dos danos morais deve 

ser fixado de acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do C. 

Superior Tribunal de Justiça, que fixou em 50 (cinqüenta) salários mínimos 

a indenização por danos morais em situações idênticas ao caso dos 

autos, conforme ilustramos com os seguintes julgados: CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21 DO CPC. 

INVIABILIDADE. 1 - Esta Corte, consoante entendimento pacífico, tem 

admitido a alteração do valor indenizatório de danos morais, para ajustá-lo 

aos limites do razoável, quando patente, como sucede na espécie, a sua 

desmesura. Tem sido de cinqüenta salários mínimos a indenização, 

resultante de situações semelhantes como a inscrição inadvertida em 

cadastros de inadimplentes, a devolução indevida de cheques, o protesto 

incabível de cambiais, etc. Precedentes. 2 - O acolhimento a menor do 

montante indenizatório, pedido a título de danos morais, não enseja a 

aplicação do art. 21 do CPC, para fins de compensação recíproca da 

verba de patrocínio, dado que o valor é apenas estimativo. 3 - Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 596005 - SC, 4ª T. 

- Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/11/2005, grifo nosso). 

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL 

- DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS 

ACOLHIDOS - EFEITO MERAMENTE ACLARADOR. 1 - Tem sido de 

cinqüenta salários mínimos a indenização por danos morais, resultante de 

situações semelhantes como a inscrição inadvertida em cadastros de 

inadimplentes, a devolução indevida de cheques, o protesto incabível de 

cambiais, etc, conforme inúmeros julgados desta Turma. 2 - Destarte, o 

valor da indenização fixado no v. acórdão ora embargado é devido a cada 

autor. 3 - Embargos de declaração acolhidos nos termos supracitados. 

(STJ, EDcl no AgRg no Ag 497149 - RJ, 4ª T. - Rel. Min. Jorge Scartezzini, 

DJ 05/12/2005, grifo nosso). INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. 

DUPLICATA PAGA. INSCRIÇÃO SERASA. DANOS MORAIS. PESSOA 

JURÍDICA. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXAGERADO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERVENÇÃO DO STJ. REDUÇÃO 

PARA PATAMAR RAZOÁVEL. - Pessoa jurídica pode sofrer dano moral 

(Súmula 227). - Protesto indevido com inscrição em cadastro negativo, 

justifica a condenação por dano moral. - A revisão do ressarcimento 

fixado para danos morais, em recurso especial é possível quando a 

condenação maltrata a razoabilidade e o Art. 159 do Código Beviláqua. - A 

indenização por dano moral deve ser graduada de modo a coibir a 

reincidência e obviar o enriquecimento da vítima. - É razoável a 
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condenação em 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização 

decorrente de inscrição indevida no SPC, SERASA e afins. (STJ, REsp 

295130 - SP, 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 04/04/2005, 

grifo nosso). Além destes precedentes, podemos ainda citar os seguintes: 

(4ª Turma, REsp n. 110.091/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 28.08.00; 4ª Turma, REsp n. 294.561/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho 

Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 232.437/SP, Rel. Min. 

Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 04.02.02; 4ª Turma, REsp n. 

218.241/MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, DJU de 24.09.01 e 

4ª Turma, REsp n. 296.555/PB, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, 

DJU de 20.05.02). E, muito embora existam outras anotações negativas em 

nome do autor, todas são indevidas e serão objeto de ação judicial, sendo 

que oportunamente o autor comprovará nos presentes autos a propositura 

de ação judicial em face dos demais supostos credores, afastando 

dessarte o óbice da Súmula nº 385 do C. STJ. Por sua vez, a condenação 

deve ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e de correção 

monetária, que deve ser calculada pelo INPC/IBGE, devendo ambos fluir 

desde a data do evento danoso, que, no caso dos autos, é o dia 

28/04/2010, quando a requerida incluiu o nome do autor no rol dos maus 

pagadores indevidamente, e não da data da citação ou da data da 

propositura da ação, por se tratar de responsabilidade civil 

extracontratual, na trilha das Súmulas nºs 43 e 54 do C. STJ, verbis: STJ - 

SÚMULA 43: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir 

da data do efetivo prejuízo. STJ - SÚMULA 54: Os juros moratórios fluem a 

partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 

Tendo em vista que o salário mínimo atualmente corresponde à quantia de 

R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), o valor da indenização por 

danos morais deve ser fixado em R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e 

duzentos reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso. III 

– DO PEDIDO Ex positis, requer: a) A concessão de antecipação parcial de 

tutela liminarmente, inaudita altera parte, ou a concessão de tutela cautelar 

liminar, nos termos do §7º do artigo 273 do CPC, para que a requerida 

proceda à retirada do nome do autor do CCF, SERASA e SCPC e de 

qualquer outro órgão no qual o tenha negativado, abstendo-se de 

negativá-lo nestes órgãos e em qualquer outro órgão de proteção 

creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, sob pena de 

aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este Douto Juízo 

ou, caso assim entenda Vossa Excelência, sejam expedidos ofícios ao 

CCF, SCPC e SERASA para que promovam a retirada em prazo razoável, a 

ser estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, a ser 

fixada por este r. Juízo; b) A citação dos requeridos, nos endereços 

preambularmente indicados, por via postal, para, querendo, oferecerem 

contestação, sob pena da decretação da revelia e seus efeitos; c) O 

reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do autor, com a 

conseqüente inversão do ônus da prova em seu favor, para a facilitação 

de sua defesa em Juízo; d) Seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, declarando-se a nulidade e consequente inexigibilidade da 

obrigação cambiária, cobrança e dívida representada pelo cheque 850002, 

da conta corrente nº 30645, de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 

emitido contra o 1º requerido, bem como seja determinado o cancelamento 

da inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito, especialmente CCF, SERASA e SCPC, ratificando-se 

a antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida liminarmente, 

e, ainda, a condenação dos requeridos em pagar ao autor os danos 

morais injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por Vossa 

Excelência, porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos 

reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso; e) A 

condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação; f) Requer que seja determinada a 

citação por edital da 2º requerida, nos termos do artigo 231e ss. do Código 

de Processo Civil, tendo em vista que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido. g) A produção de todos os meios de prova em direito 

admitidos, tais como prova documental, testemunhal, pericial, bem como 

depoimento pessoal do representante legal dos requeridos, sob pena de 

confissão, juntada de novos documentos e todas as demais que se 

fizerem necessárias; h) Os benefícios da Justiça gratuita, nos termos da 

Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme 

declaração de pobreza em anexo (doc. j.). Dá-se à causa o valor de R$ 

36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), para fins de alçada. N. 

Termos, P. Deferimento. Campo Verde – MT, 28 de julho de 2014.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n ° .  2 6 8 0 - 3 1 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

83133DeclaratóriaDespacho.Vistos etc.Defiro o pedido aduzido pelo 

Requerente para DETERMINAR a citação da Requerida Isolde Maria 

Caetano por edital, com prazo de 30 (trinta) dias.Para tanto, a fim de 

conferir o direito ao contraditório e a ampla defesa, NOMEIO o ilustre 

Defensor Público como Curador da Requerida.Após, INTIME-SE o 

Requerente, por meio de seu Procurador, para que requeira que de 

direi to.Cumpra-se.  Int ime-se.  Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35308 Nr: 1848-03.2011.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edu Charles Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Jakson Roberto Paschoal - OAB:10.811-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Em análise ao cálculo apresentado pelo Exequente, observa-se que o 

valor executado não ultrapassa o montante de R$ 1.962,90, o que 

possibilita a incidência do disposto no Provimento n. 13/2013-CGJ que 

determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das demandas 

fiscais estaduais e municipais que não alcancem o valor mínimo de quinze 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, correspondente a R$ 

130,86 cada.

 Assim, DETERMINO o arquivamento provisório dos presentes autos, na 

forma do referido Provimento 12/2013-CNJ, dando-se baixa no relatório 

estatístico.

 O Exequente deverá requerer o andamento do feito quando entender que 

o valor devido ultrapassa o limite mínimo de 15 UPF/MT. Alternativamente, 

poderá requerer a reunião de várias ações, desde que assim somadas 

ultrapassem o mencionado valor mínimo.

Decorrido o prazo de cinco anos sem qualquer manifestação do 

Exequente, intime-se o ilustre Procurador para os fins do art. 40, § 4º, da 

Lei 6.830/80.

 CIENTIFIQUE-SE o Exequente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 18 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143071 Nr: 1781-91.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra dos Santos Simplicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone da Silva Tenor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, Gabriel Lorenzzatto - OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 130179 Nr: 5840-59.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza efeitos legais, o pedido 

de partilha apresentado pela Inventariante, atribuindo-lhe, em 

consequência, metade do saldo depositado em aplicações financeiras do 

Sr. Luiz Carlos da Silva, dividindo-se o remanescente aos Herdeiros, em 

partes iguais.Os valores devidos aos Menores deverão ser transferidos a 

conta poupança em nome de cada um deles, só sendo admitida a retirada 

por autorização judicia ou depois da maioridade.Assim, EXPEÇA-SE formal 

de partilha, repartindo-se os valores depositados tal como especificado. 

Caberá à Inventariante proceder à abertura de conta poupança em nome 

dos Herdeiros menores, nela depositando a quota deles. EXPEÇA-SE 

alvará para transferência do veículo Uno Mille, a ser operada pela própria 

Inventariante.AGUARDE-SE a indicação do atual proprietário do veículo 

Honda CG 150, expedindo-se, depois, o alvará para transferência em 

nome dele. Por fim, em relação ao imóvel urbano, caberá ao Município de 

Campo Verde deliberar sobre o destino dele depois do falecimento de um 

dos beneficiários.Certificado o trânsito em julgado, e expedidos os formais 

e os alvarás, exceto o da motocicleta, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Sem custas.P.I.C.Campo Verde/MT, 13 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116672 Nr: 5631-27.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cícera Mendes Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Na forma do art. 922 do NCPC, DECLARO suspensa a execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para o cumprimento espontâneo da 

obrigação.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, até ulterior 

manifestação de qualquer das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional, contado a partir do término do lapso de suspensão.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de dezembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116403 Nr: 5451-11.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDACIRA SORANA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal, ajuizada pelo Município de Campo Verde/MT 

em face de Ildacira Sorana de Freitas, ambos devidamente qualificados, na 

qual o Exequente informou o pagamento integral da dívida.

Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

CONDENO a Executada ao pagamento das custas, confirmando os 

honorários advocatícios já arbitrados quando do recebimento da inicial.

Certificado o trânsito, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 15 de dezembro de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75414 Nr: 396-84.2013.811.0051

 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: TGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Roversi - OAB:8072, 

George Roberto Buzeti - OAB:10.039/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72659 Nr: 1648-59.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Desiderio Transportes Ltda, DEMERCIO LUIZ GUENO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele A Natel Glaser da 

Silva - OAB:PR/50.586, Jeanine de Souza Santos Carvalho - 

OAB:OAB/PR 63.545, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste quanto as 

folhas 726/753, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106597 Nr: 1407-46.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaquelini Ramos Rodrigues - 

OAB:10.509/MT

 Autos n° 1407-46.2016.811.0051 - 106597

Divórcio

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido aduzido pelo douto Defensor Público para determinar a 

averbação do divórcio na matrícula do imóvel 7.2672 do 5º Ofício de 

Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Sem prejuízo, EXPEÇAM-SE os formais de partilha, a fim de que se 

proceda à formalização da divisão do patrimônio do casal, sendo assim 

suficiente para a entrega, à Requerente, dos direitos relacionados ao 

imóvel urbano.

Por fim, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

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
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142358 Nr: 1450-12.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Reis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1450-12.2018.811.0051 (Código 142358).

Busca e apreensão

Despacho.

Vistos etc.

De proêmio, DETERMINO a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão, nos termos do pedido de Ref. 19.

INDEFIRO, porém, o pedido de reforço policial, dada a ausência de 

informação sinalizando que o não cumprimento do mandado se deu em 

razão de obstáculo imposto pela parte requerida ou por terceiros.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97626 Nr: 3274-11.2015.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHAD, SPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Processo nº 3274-11.2015.811.0051 (Código 97626)

Execução de alimentos.

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista que o Executado cumpriu integralmente o período de prisão 

determinado, EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura, se por outro 

motivo ali não estiver preso.

No mais, abra-se vista dos autos ao ilustre Defensor Público para que se 

manifeste sobre o prosseguimento da execução, e depois, ao ilustre 

Promotor de Justiça para que aponha seu parecer.

Intime-se.

CUMPRA-SE com urgência, inclusive pelo oficial de justiça plantonista.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142358 Nr: 1450-12.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Reis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70961 Nr: 3837-44.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Caetano dos Reis, Maria das Graças Pereira 

Santos Reis, Ana Maria Vidoto Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B, Evaldo Rezende 

Fernandes - OAB:3.610/MT, Giórgia M. D. Iorck Menusi - OAB:14.556 

OAB/MT, Giórgia Manuela David Iorck Menusi - OAB:14556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte exequente na pessoa 

do seu procurador, para no prazo de 5 (CINCO) dias manifestar-se acerca 

da petição do executado de fls. 193 que, não houve concordância com os 

cálculos apresentados. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 124632 Nr: 3189-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JHVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertoni Dari Nitsche - 

OAB:12402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora no pessoa do seu procurador a fim de 

mainifestar-se acerca da juntada do relatório de ref. 76, no prazo legal. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13302 Nr: 2771-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos, Sheila 

Gonçalves dos Santos, Alberto da Rocha, Mauro Aparecido Facholli, 

Elizeth Christóvão da Rocha, Terezinha de Jesus Dicari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se 

acerca da transferência de valores para a conta judicial, oriundos do 

Sicredi Vale do Cerrado às fl. 198, requerendo o que entender de direito, 

bem como para INDICAR bens disponíveis dos executados para 

prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133246 Nr: 7513-87.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Produquímica Indústria e Comércio S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Augusto Gutierres de Oliveira, Kelly 

Rejane Raasch Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Emidio Cezar - 

OAB:16426/O

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprove eventual 

impenhorabilidade ou existência de excessiva indisponibilidade de ativos 

financeiros (art. 854, §2º, NCPC). Extrato do Bacenjud anexado na Ref. 

27.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 1028-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Osvaldo Cirilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeancarlo Ribeiro - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 INTIMO os EXECUTADOS, na pessoa de seu procurador, do Termo de 

Penhora de fl. 210, constante de uma área rural denominada “FAZENDA 

SANTA ROSA”, situada neste município e Comarca de Campo Verde-MT, 

com a área superficial de 500,00 has. (quinhentos hectares), descrita na 

matrícula nº 309, do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis da Comarca de 

Campo Verde-MT, de propriedade dos executados Alécio Schenkel e sua 

esposa Mercedes Barbieri Schenkel, para, querendo, manifestarem-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103999 Nr: 704-18.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Luiz Marchetto, Ricardo Ferreira Garcia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 INTIMO 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143733 Nr: 2099-74.2018.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Espírita Lar Maria de Lourdes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 INTIMO a parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, querendo, 

apresentar resposta aos Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 920 do novo CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130095 Nr: 5787-78.2017.811.0051

 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): Marlon Eduardo de Oliveira Girola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Processo Nº 5787-78.2017.811.0051 - Cód. 130095.

Busca e apreensão.

Despacho.

Vistos etc.

Ante o teor da petição de ref. 27, INTIMEM-SE a parte requerida para se 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Após, VOLVAM os autos conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde-MT, 27 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114594 Nr: 4531-37.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemar Madalena Ferreira dos Santos, 

Diones Gonçalves Leonidas, Ademir dos Santos, Geverson Ricardo Zago, 

Diego Henrique dos Santos Campagnolo, Alisson Eder Albano Nunes, Luiz 

Gonzaga Bonetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, HILARIO AMARAL NETO - OAB:20900, LANNING 

PIRES AMARAL - OAB:20910/O, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16369-B, Valmiro Antonio Pinheiro da Silva - OAB:9.331/MT, 

Vilson de Souza Pinheiro - OAB:OAB/MT nº 5135

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALISSON EDER ALBANO NUNES, Cpf: 

00094249113, Rg: 1078216155, Filiação: Maria Eliete Albano Nunes e 

Vaderli Nunes, data de nascimento: 05/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Rio Branco-AC, convivente, empresario, Telefone 66 9969 7130. 

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: 1) pelo primeiro fato, DIONES GONÇALVES LEÔNIDAS, 

DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS CAMPAGNOLO, ALISSON EDER ALBANO 

NUNES, GEVERSON RICARDO ZAGO, LUIZ GONZAGA BONETTI, ADEMIR 

DOS SANTOS e ROSEMAR MADALENA FERREIRA DOS SANTOS, como 

incursos no artigo 2º, § 4º, inciso II, da Lei n.º 12.850/2013;

Despacho:  Autos n°  4531-37.2016.811.0051 (114594)Açã o 

PenalDespacho.Vistos etc.A priori, considerando que o Advogado 

constituído pelo Acusado ALISSON EDER ALBANO NUNES renunciou ao 

mandado a ele outorgado (p. ref. 304), assim como informou a sua não 

localização, DETERMINO a intimação do réu Alisson, via edital, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo Causídico ou informe nos autos 

sua impossibilidade, sendo que, neste último caso, nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública Estual para patrocinar seus interesses.Por 

consequência, considerando que o acusado ALISSON deixou de 

apresentar nos autos seu endereço atualizado, não tendo sido localizado 

para comparecer a audiência de instrução de julgamento, segundo o art. 

367 do Código de Processo Penal, a revelia do Acusado é a medida que 

se impõe, autorizando-se o prosseguimento do feito sem sua presença. 

Assim, DECRETO a revelia do Acusado ALISSON EDER ALBADO NUNES, 

na forma do precitado artigo.Por fim, realizada as diligências 

supramencionadas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentar as alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, dê-se vista à Defesa dos Réus para apresentação dos memoriais 

finais, no mesmo prazo.Quanto ao pedido formulado pela Requerente 

Adeline Rizzi (p. ref. 303), esclareço que já foi objeto de deliberação no 

incidente código 116737, apenso a estes autos.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de agosto de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito
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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, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 03 de setembro de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90630 Nr: 969-54.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandra Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699

 Autos n° 969-54.2015.811.0051 (90630)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenada 

ELEANDRA APARECIDA DA SILVA, condenada a pena total de 02 (dois) 

anos de reclusão, e 10 (dez) días-multa.

A apenada compareceu mensalmente a secretaria desse Juízo, conforme 

se verifica do controle de comparecimento.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugna pela 

decretação da extinção da pena restritiva de liberdade imposta a 

recuperanda, ante o seu cumprimento, bem como pugna para que sejam 

adotadas as medidas estabelecidas na CNGC, quanto a pena de multa 

imposta.

 Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta a recuperanda, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, DECLARO extinta a pena imposta a reeducanda Eleandra 

Aparecida da Silva, brasileiro, nascida em 20/07/1979, na cidade de 

Jaciara - MT, filha de Antonio Godim da Silva e Geny Ferreira Godim, em 

decorrência do integral cumprimento da pena imposta.

 Quanto a pena de multa, determino a intimação da apenada para 

comprovar seu pagamento, no prazo de 30 (trinta) días.

 Decorrido o prazo in albis, determino a remessa das cópias necessárias 

extraídas dos autos à Procuradoria Geral do Estado, para proceder com a 

execução fiscal, nos termos do art. 1.599 da CNGC, uma vez que a pena 

de multa passou a ser considerada como dívida ativa, a teor do artigo 51 

do Código Penal.

Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79784 Nr: 234-55.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Alves de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 (...)Ex positis, julgo por sentença extinta a punibilidade de Ademir Alvez 

de Queiroz, devidamente qualificado, em virtude da prescrição da 

pretensão punitiva, ex vi do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. 

VI, ambos do Código Penal.DETERMINO que o valor pago a título de fiança 

(comprovante no auto de prisão em flagrante código 79547) seja devolvido 

ao acusado, mediante termo. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem 

a reclamação do valor ou não sendo localizado o indiciado, proceda-se a 

transferência da quantia para o Banco do Brasil, conta 35.194-6, agência 

3037-6, que deverá ser revertido em prol das entidades a serem 

beneficiadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 96664 Nr: 2920-83.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Autos n° 2920-83.2015.811.0051 (96664)

Executivo de Pena

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena no qual figura como apenado 

Reginaldo da Silva, condenado a pena total de 03 (três) meses de 

reclusão.

O apenado compareceu mensalmente a secretaria desse Juízo, conforme 

se verifica do controle de comparecimento.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se 

opôs a decretação da extinção da pena restritiva de liberdade imposta ao 

recuperando, ante o seu cumprimento.

Era o necessário a relatar.

Analisando os autos, concluo que deve ser declarada extinta a pena 

imposta ao recuperando, em decorrência de seu cumprimento, devendo a 

Sra. Escrivã atentar-se para o disposto no artigo 202 da Lei 7.210/84.

Ante o exposto, DECLARO extinta a pena imposta ao reeducando 

Reginaldo da Silva, brasileiro, nascido em 15/12/1981, na cidade de 

Caceres - MT, filho de Rosangela da Silva, em decorrência do integral 

cumprimento da pena imposta.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, feitas 

as anotações de praxe.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105136 Nr: 987-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Cleiton das Dores Araújo, Marzoni 

Rodrigues Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:OAB/MT nº 5135

 Autos n° 987-41.2016.811.0051 (105136)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

O representante do Ministério Público opôs Embargos de Declaração em 

face da sentença proferida nos autos (p. ref. 159), sustentando omissão 

referente a não observância do pedido formulado pela Defesa dos 

acusados, de exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, a qual 

deveria ser acolhida.

 Por fim, requer seja acolhido os embargos de declaração para excluir a 

causa de aumento de emprego de arma de fogo, e, por consequência, 

readequar a dosimetria da pena.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

De fato, razão cabe ao Embargante, uma vez que o decreto condenatório 

deixou de analisar o pedido formulado pela defesa, referente à exclusão 

da causa de aumento de arma de fogo, notadamente da constatação da 

ineficiência da arma de fogo apreendida nos autos, a qual não era apta a 

efetuar disparos.

Com efeito, perfilhando os autos, entendo que o pedido formulado pela 

Defesa, e também objeto dos presentes embargos, merece acolhimento.

In casu, o Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições concluiu que a 

“arma examinada não funciona, ou seja, não é eficiente para produção de 

tiros”, bem como restou consignado que se cuida de arma em péssimo 

estado de uso e de conservação.
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Logo, como a arma de fogo utilizada pelos acusados foi apreendida e 

considerada ineficaz para realizar disparos segundo constante no laudo 

pericial respectivo, a majorante deve ser afastada. Nesse sentido, 

colhe-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] arma quebrada e inapta a qualquer disparo: não é crime. Carregar 

uma arma desmuniciada é algo diverso de ter consigo arma completamente 

inapta a produzir disparo, afinal, cuida-se de delito impossível; a 

segurança pública não corre risco nesse caso; [...]. (Leis penais e 

processuais penais comentadas. - 7 ed. Rev. Atual e ampl. - São Paulo : 

Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 54)

Da mesma forma, sedimentada está a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. 

TENTATIVA. ART. 157, § 2º, INCISO I, DO CP. ARMA DE FOGO INEFICAZ 

PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 

REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 

AFASTAMENTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE 

ABSTRATA DO DELITO. REGIME PRISIONAL ABERTO. 1. A jurisprudência 

desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inapta, como 

forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de 

violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, já 

que esta vincula-se ao potencial lesivo do instrumento, dada a sua 

ineficácia para a realização de disparos. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 

1532816 SP 2015/0115088-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 15/06/2018)

Isso posto, ACOLHO os embargos à declaração opostos pelo Ministério 

Público, e CONHEÇO provimento, para rejeitar a aplicação da majorante de 

emprego de arma, restando configurada, assim, apenas a prática do delito 

previsto no artigo 157, inciso II, do Código Penal, perpetrado pelos réus 

Luan Cleiton das Dores Araújo e Marzoni Rodrigues Fernandes, 

qualificados nos autos.

Por corolário, diante da exclusão da majorante de emprego de arma de 

fogo, passo a recalcular a dosimetria da pena.

- Em relação ao Réu Luan Cleiton das Dores Araújo:

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal á espécie. 

O acusado é reincidente, anotando uma condenação nos autos n° 

2768-11.2010.811.0051 (32651), desta Comarca, pela prática do delito 

tipificado no art. 33, da Lei n° 11.343/06; pena: 01 ano e 08 meses de 

reclusão; trânsito em julgado: 13.09.2011. Entretanto, tal fato será 

considerado na segunda fase da dosimetria da pena. Não há elementos 

nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. 

As circunstâncias são normais à espécie. Os motivos do crime não o 

afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o 

próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, normais a 

esse tipo de delito, concernente nos traumas causados no ofendido. No 

que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada 

contribuiu para a prática da infração.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

 2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a 

existência da agravante da reincidência, conforme supramencionado, de 

modo que elevo a pena provisória para 04

 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

3ª fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento 

referente ao inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal. Portanto, 

exaspero a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), fixando a pena 

definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

 Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal.

- Em relação ao Réu Marzoni Rodrigues Fernandes:

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos e multa.

1ª fase – Pena Base:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou normal á espécie. 

O acusado não registra antecedentes criminais negativos. Não há 

elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do 

Acusado. As circunstâncias são normais à espécie. Os motivos do crime 

não o afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre 

o próprio tipo. O fato praticado causou consequências graves, normais a 

esse tipo de delito, concernente nos traumas causados no ofendido. No 

que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada 

contribuiu para a prática da infração.

 Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.

 2ª fase – Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a 

existência das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. 

Entretanto, deixo de aplica-las por já estar a pena aplicada no mínimo legal, 

permanecendo a pena provisória inalterada.

Inexistem agravantes.

3ª fase – Pena Definitiva:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento 

referente ao inciso I, do §2º, do artigo 157, do Código Penal, na forma 

como justificada na primeira fase da dosimetria da pena. Portanto, 

exaspero a pena no mínimo legal, em 1/3 (um terço), fixando a pena 

definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

 Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, 

foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas 

acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor 

do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do 

Código Penal.

No mais, mantenho a sentença inalterada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 147691 Nr: 3673-35.2018.811.0051

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton de Souza Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 Além disso, no caso dos autos, constata-se que o recuperando foi 

incluído no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da LEP).Assim, o 

apenado deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda, observando, 

rigorosamente, os seguintes termos:1. Recolher-se em sua residência das 

22h às 06h, diariamente, bem como feriados e finais de semana;2. Em 

situação excepcionais, justificadas, em caso fortuito ou força maior, após 

o horário de recolhimento, acima apontado, deve ser comunicado o fato, 

imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica (66) 

99901-3985.3. Não frequentar boates, bares, casas de prostituição e 

afins; 4. Comparecer a este Juízo entre o dia 01 (um) até o dia 10 (dez) de 

cada mês, justificando suas atividades e comprovando seu endereço, 

além de não se ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

expressa autorização deste Juízo.5. Não cometer novos delitos, sob pena 

de regressão para regime mais gravoso.6. Não fazer uso de substâncias 

ilícitas.7. Comprovar trabalho lícito no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

desta data.Em caso de mudança de endereço e/ou dados pessoais (ex.: 

telefone) existentes no processo deverá ser imediatamente comunicado 

nos autos, sob pena de serem considerados como válidos aquele 

anteriormente declarados pelo recuperando.São vedados comportamentos 

que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, 
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especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das 

informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar 

estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o 

faça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 111355 Nr: 3056-46.2016.811.0051

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 3056-46.2016.811.0051 (111355)

Executivo de Pena

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o recuperando, por meio de seu Causídico, para que cumpra o 

postulado no item 01 da cota Ministerial de p. ref. 83.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Campo Verde/MT, 30 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

MARIANA CAETANO BERNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 13:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDINEAR OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018 às 14:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018 às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-28.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

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

 

Autos nº 1001075-28.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Intime-se a 

executada Losango Promoções de Vendas Ltda, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junta aos autos comprovante de deposito no valor consignada 

na sua petição de ID 13987433, qual seja R$ 183,77 (cento e oitenta e três 

reais e setenta e sete centavos), uma vez que o comprovante de ID 

13987498 é o mesmo apresentado pela Executada Dismobras. Decorrido o 

prazo ou com a resposta, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. 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: 1001585-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDISLAINE DE ARRUDA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 16:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESPACHANTE BRASIL 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 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

AMILTO BRENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SARZI SARTORI (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 15:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARIO DI LORETO (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL CAMARA BARROS (REQUERIDO)
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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 15:00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

ANA MARIA VIDOTTO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS MEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018 às 14:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020041-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (ADVOGADO(A))

CORNELIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juliane Moura (TESTEMUNHA)

Zeldeni (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 04/10/2018 às 14:00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

ODAIR DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2018 às 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Maria Divina Alves Feitosa Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010394-03.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (EXEQUENTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA BACKES ROCHA 88127206172 (EXECUTADO)

CRISTINA BACKES ROCHA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO INTIMAÇÃO Certifico que, impulsiono com a finalidade de intimar 

a parte autora, para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. É o que me 

cumpre. Campo Verde, 04 de Setembro de 2018 Odailza Coelho de Souza 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

AMANDA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBEX BRASIL ASSESSORIA COBRANA INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado da parte 

requerida, para assim, dar prosseguimento ao feito. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001460-39.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Examinando a 

inicial, verifica-se que o Causídico juntou duas petições com autores 

diferentes e os documentos tem referência a uma das partes. Desta 

forma, nos termos do art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se 

a parte autora, na pessoa do Causídico habilitada nos autos, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequando a petição inicial aos documentos 

acostados, se for o caso. Por fim, deverá comprovar o endereço da parte 

autora. Em caso do comprovante ser em nome de terceiro, deverá 

comprovar o vínculo, sob pena de indeferimento, conforme parágrafo 

único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-80.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIA FRANCISQUETI (REQUERENTE)

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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 : 

1001369-80.2017.811.0051 Polo Ativo: EDMARCIA FRANCISQUETI Polo 

Passivo: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 
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9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDMARCIA 

FRANCISQUETI contra UNIC EDUCACIONAL LTDA objetivando declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais devido à 

cobrança ilícita e a inclusão indevida aos órgãos de proteção ao crédito. A 

requerida em peça defensiva suscita preliminares de ilegitimidade passiva, 

incompetência do Juizado Especial e impossibilidade do cumprimento da 

liminar, alega que o débito é legítimo, sendo inexistentes os danos morais, 

descabimento da inversão do ônus da prova juntando extrato financeiro e 

tela sistêmica, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela recamada não merece 

acolhimento, tendo em vista que a responsabilidade da restrição foi 

exclusivamente desta, o que causou dano a Autora, conforme preceitua o 

código consumerista, restando prejudicada a preliminar arguida. Já em 

relação a preliminar de incompetência do Juizado Especial em face de 

intervenção de terceiro e denunciação a lide, resta claro o descabimento 

do referido instituto neste Juízo, pois dos autos consta provas suficiente 

para análise do mérito quanto à responsabilidade da Ré, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar suscitada. No que tange a preliminar em face da 

impossibilidade do cumprimento da liminar, esta se confunde com o mérito 

e com ele será analisada, restando prejudicada a preliminar arguida. 

Rejeita-se as preliminares. II - Mérito Verifica-se dos autos que a 

reclamante se insurge de débito indevido em face de ausência de 

reconhecimento da divida junto a instituição de ensino e inscrito no SPC, 

alegando que é inexistente, posto que frequentou o curso de Arquitetura 

junto a Ré, sendo beneficiada com o Financiamento Estudantil (FIES) no 

valor de 70% e mais uma bolsa cedida pela Reclamada no valor de 30%, 

ambas direcionada a suprir a mensalidade do curso em tela, juntando 

certidão SPC/SERASA comprovando a negativação e comprovantes de 

pagamento no valor de R$ 1.463,10. A reclamada alega que agiu em 

exercício regular de direito, alegando a existência do débito, juntando tela 

sistêmica de aditamento do FIES como prova do débito, sendo inexistentes 

os danos morais, descabimento da inversão do ônus da prova juntando 

extrato financeiro da Autora. Ocorre, que a reclamada não logrou em 

comprovar os fatos alegados, posto que a Ré não juntou nenhum extrato 

de débito, boleto bancário, instrumento de confissão de divida que 

estivesse assinado pela Autora ou prova de frequência da reclamante em 

aulas ministradas pela reclamada que corroborasse suas alegações e que 

vincularia a acadêmica, ora autora. As telas sistêmicas anexa aos autos 

não demonstra a exigibilidade do crédito cobrado pela Ré, bem como o 

extrato financeiro encontra-se sem saldo devedor, ou seja, restando 

demonstrado que os fatos articulados na inicial pela Autora coadunam 

com a defesa da reclamada, pois inexiste débitos a serem cobrados, 

motivo pelo qual, os documentos trazidos aos autos pela Ré não faz prova 

do débito. 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 conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 

8.078/90 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. 

Portanto, a declaração de ilegitimidade do débito atribuído à parte autora 

bem como a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito 

SPC/SERASA é medida que se impõe. II – 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 Autora no SPC, causando-lhes 

prejuízos. Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir 

transação comercial, o que lhe foi negado em virtude de possuir restrição 

em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO 

- TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Restituição em Dobro 

Quanto à devolução em dobro do valor pago, este se encontra 

completamente cabível na presente lide, uma vez que em analise da 

situação fática, extrai-se da inicial o comprovante de pagamento no valor 

de R$ 1.463,10, motivo pelo qual, referido pedido há de ser deferido. IV – 

Dano Material Em relação ao dano material, este carece de provas de sua 

existência, motivo pelo qual, há de ser indeferido. Assim, caminho outro 

não há senão o da parcial 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 
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mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); 3 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 

2.926,20 (dois mil novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos) nos 

termos do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor; 4- 

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. 5- Declaro 

inexistentes os débitos discutidos nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 6- JULGO IMPROCEDENTE os pedidos a títulos de danos 

materiais; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 26 de junho de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLAINE FABIANA TARTARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001594-66.2018.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Registro, por 

oportuno, que muito embora a presente demanda tenha sido distribuída 

nos pedidos de urgência, em análise detida à inicial vislumbra-se inexistir 

quaisquer pedido de urgência, notadamente a concessão de antecipação 

de tutela, de modo que deve ter seu prosseguimento regular. 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, 04 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1001372-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA CARVALHO DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001372-98.2018.811.0051 Embargos de Terceiros Despacho. 

Vistos etc. Tendo em vista que nos autos principais (PJe nº 

8010832-92.2015.8.11.0051), foram informados vários CNPJs da 

Requerente/Executada, conforme extratos ora anexados, INTIME-SE a 

parte Embargada para manifestar-se acerca dos embargos de terceiros, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 04 de setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-14.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE DE MOURA (REQUERENTE)

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 : 

1000966-14.2017.811.0051 Polo Ativo: ARLENE DE MOURA 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 ARLENE DE MOURA contra 

TELEFONICA BRASIL S.A objetivando o restabelecimento de sinal e 

indenização por danos morais. Contestando o pedido, a reclamada suscita 

a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, no mérito, 

defende a regularidade na prestação do serviço, alega ser incabível o 

dano moral e a impossibilidade da inversão do ônus da prova, requerendo 

a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar arguida pela ré 

não merece ser acolhida em virtude da lide esta sendo discutida e face da 

relação consumerista, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada. 

Rejeita-se a preliminar. II - Mérito De acordo com as provas juntadas aos 

autos, verifica-se que o Autor ficou sem sinal de telefonia móvel na data 

de 02.08.2017 referente às linhas 066-99602-8766 e 66-99653-1193, 

requerendo por meio da petição o restabelecimento do serviço prestados 

pela Requerida. Alega a reclamada que a regularidade na prestação dos 

serviços, juntando histórico de chamadas, afirmando ser inexistente os 

danos morais, requerendo a improcedência da ação. Assiste razão a 

reclamante, haja vista que as provas carreadas aos autos demonstra de 

forma clara a interrupção do serviço de telefonia, pois verifica-se 

claramente que a reclamada procedeu de maneira desidiosa, conforme se 

extrai dos inúmeros protocolos descrito na inicial, ocasião em que se 

verifica que a Ré jamais deveria interromper os serviços, pois a 

reclamante encontra-se com suas mensalidades adimplentes. Os fatos 

narrados são corroborados pela confissão da reclamada em sua defesa, 

bem como, restando comprovado a pretensão da parte autora em relação 

ao restabelecimento do sinal. Ainda, a reclamada não demonstrou o motivo 

do defeito que ocasionou a ausência de ficou sinal no serviço de telefonia, 

restando comprovado que os serviços da reclamada foram defeituosos 

completamente em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor 

em seu artigo 14, §1º, I. Neste caso, 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 

substituição do aparelho defeituoso. Assim, o restabelecimento imediato 

do serviço ofertado pela reclamada é medida que se impõe. III – 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 
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do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

entendo que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida consoante a sua declaração expressa na defesa afirmando que 

não conseguiu contato com a Autora, porém não comprovou tal alegação, 

demonstrando que houve falha na prestação de seus serviços, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, a Autora necessita dos serviços de 

telefonia funcionando perfeitamente, os quais deveriam ter sido atendidos 

pela Reclamada no momento da solicitação de assistência, já que estava 

pagando as faturas sem a devida prestação dos serviços ofertados pela 

Ré. A titulo de ilustração, cito entendimento jurisprudencial da Egrégia 

Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado: 

0068252-16.2016.811.0001 Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

Recorrente: MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS Recorrida: CLARO 

S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do 

Julgamento: 16/05/2016 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. BLOQUEIO 

INDEVIDO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEMORA EXCESSIVA NO 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE 

RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, alegando o Recorrente o 

bloqueio injustificado de sua linha telefônica, cabia à empresa de telefonia 

comprovar a efetiva disponibilização/utilização do serviço no período 

posterior ao dia 06/09/2016, mister do qual não se desincumbiu. 2. No 

caso concreto, denota-se do comprovante de pagamento colacionado na 

exordial que o consumidor ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 adimpliu a fatura correspondente 

ao mês de agosto/2016 na data do vencimento (05/08/2016), bem como é 

possível verificar que a fatura referente ao mês de setembro/2016 

indicava como data de vencimento o dia 15/09/2016, consoante 

colacionado pela Recorrida em sede de defesa. Portanto, não há se falar 

em inadimplência do Recorrente a justificar o bloqueio ocorrido em sua 

linha telefônica. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 9 No 

mesmo rumo são as lições do Colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O 

critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do 

valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais 

e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com 

moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades 

de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do 

ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato 

ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” 

encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, 

anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento 

sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação 

civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no 

art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum 

indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, 

consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” 

(STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 16/09/2008, DJe 06/10/2008). Sopesando tais critérios e considerando 

as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. 

Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e 

suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 10 

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por MARIO CESAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE 

PROVIMENTO para o fim de JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados 

na exordial, condenando a empresa Recorrida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a 

partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto 

percentual) ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que 

dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95. É como voto. LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 682521620168110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2017, Publicado no DJE 

18/05/2017). 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$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, outro caminho não 

há, senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três 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); 

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. 

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 julho de 2018. 

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. ACOLHO na 

íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo 

Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLÁUDIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA Intimação da parte autora para, no prazo 

legal, apresentar o cálculo atualizado e requerer o que de direito, 

conforme determinado no despacho no ID: 12448652. MARIA DIIVNA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001565-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO PEDERIVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018, às 13h20, 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: 1001535-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 15/10/2018, às 15h00, 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: 1001592-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PACHECO MALTEZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 22/10/2018 Hora: 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001506-28.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar o débito inserido no 

cadastro de inadimplentes é legítimo. Assim, visível a hipossuficiência 

probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, 

alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de que o débito negativado 

é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada 

entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da 

Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a parte Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações do Requerente. - Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

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. § 1o Para a concessão da 
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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. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a restrição ao crédito imposta pela Reclamada é capaz de 

causar lesões financeiras ao Autor, pois a restrição impede o crédito. Por 

outro lado, a inscrição em cadastros 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 

alterar acerca de eventuais situações de insolvência. 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 aquelas 

pessoas idôneas que não merecem ali figurar, seja porque jamais 

incorrerem em mora, seja porque tem razões para discutir judicialmente o 

débito em atraso. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. No caso dos autos, a Requerente alegou que teve seu nome 

indevidamente incluído em órgão de proteção ao crédito por débito 

devidamente quitado, não justificando a negativação promovida pela 

Requerida. Para comprovar suas alegações, o Requerente trouxe aos 

autos os comprovantes de pagamento (ID 14888734 – P. 2 e 3) e o 

documento que comprova a inclusão do seu nome em órgão de restrição 

ao crédito (ID 14888738), cuja inclusão se deu posteriormente ao 

pagamento. Logo, entendo verossímeis as alegações do Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar, pois está demonstrado o 

pagamento do débito em discussão. Por fim, advirto que o direito que aqui 

se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. 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 pelo 

Reclamante 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, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela 

aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida promova a 

imediata baixa de seu nome dos cadastros de inadimplentes, relativamente 

ao débito discutido nos presentes autos, até ulterior determinação deste 

Juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, intime-se a 

Reclamada para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de imposição de multa de incidência única, a qual desde já 

fixo em R$3.000,00 (três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, 

posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Cite-se a parte promovida preferencialmente por correspondência com 

aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência 

de conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde-MT, 04 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

MARCELA FROZZA PORT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001379-90.2018.8.11.0051 Decisão. - Tutela de Urgência: Como 

já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

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. § 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.” Analisando, portanto, 

as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é fácil 

constatar que a inclusão do nome da Requerente em órgãos de 

restrição/proteção ao crédito, poderá lhe causar lesões financeiras, pois a 

restrição impede o crédito. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, a Requerente alega que no ano de 

2011, residente em Campo Verde-MT, recebeu de seu avô, residente em 

Santa Catarina-SC, a importância de R$100.000,00 (cem mil reais), por 

doação, valores devidamente declarados no importo de renda exercício 

2012, ano-calendário/2011. Alega que recolheu o ITCMD, imposto incidente 

sobre a doação, em favor do Estado de Santa Catarina-SC, onde ocorreu 

o fato gerador. Todavia, recentemente teve conhecimento de que seu 

nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito e em consulta 

perante a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, obteve a 

informação deu o débito negativado foi originado pelo não recolhimento do 

ITCMD de 4% da doação recebida do seu avô. Entretanto, o tributo ora 

cobrado pelo Estado de Mato Grosso, foi devidamente recolhido para o 

Estado de Santa Catarina-SC, local onde reside o doador. A Requerente, 

como forma de comprovação de suas alegações, trouxe aos autos a 

Certidão de Protesto, DIEF ITCMD - Estado de Santa Catarina-SC, os 

boletos e os comprovantes de pagamento do respectivo tributo ao Estado 

de Santa Catarina-SC, a Certidão de Dívida Ativa CDA do Estado de Mato 

Grosso-MT, a Declaração do Imposto de Renda exercício 2012, 

ano-calendário 2011 em nome da Requerente. A Lei Estadual nº 

7.850/2002, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, dispõe que: “Art. 2º O 
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disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre 

a doação a qualquer título de: (...) § 3º O bem móvel, o título e o direito em 

geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito 

Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de 

o inventário, arrolamento ou testamento processar-se neste Estado ou 

nele tiver domicílio o doador." Portanto, considerando que a Reclamante 

logrou comprovar, pelos documentos acostados aos autos, o recolhimento 

do tributo relativo ao ITCMD, imposto incidente sobre a doação, em favor 

do Estado de Santa Catarina-SC, local de domicilio do doador, a 

concessão da liminar merece acolhimento. Por fim, advirto 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 Reclamante. 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 Reclamante 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, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada aduzido pela Reclamante para determinar que o 

Requerido promova a SUSPENSÃO da exigibilidade da CDA nº 

2017478324 e a SUSPENSÃO dos efeitos do protesto levado à efeito no 

Cartório de Protestos de Títulos – 2° Serviço Notarial e Registral Nesken, 

nesta Comarca de Campo Verde –MT. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. Cancelo a 

audiência já designada pelos motivos abaixo justificados. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MARIANO (REQUERENTE)

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001535-78.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é quem poderá comprovar que não 

houve o pagamento do débito inserido no cadastro de inadimplentes. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da regularidade do acesso ao portal do aluno. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Antecipação de Tutela Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 
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parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 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. § 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. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a falta de acesso ao portal do aluno e demais 

atividades disponibilizadas aos alunos, poderá o Autor perder o semestre 

em andamento, causando-lhe atraso na conclusão do curso universitário. 

Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. No caso dos 

autos, o Requerente alega que iniciou o curso de Agronomia em fevereiro 

do ano de 2014, atualmente encontra-se cursando o 10º semestre, com 

previsão de formar-se no segundo semestre de 2018. Entretanto, para 

concluir seu curso, precisa ter acesso ao portal do aluno, mas a 

Requerida não disponibilizou o acesso ao sistema AVA (ambiente virtual 

de aprendizagem). Ressalta que é beneficiário do programa FIES com 

financiamento de 70% do curso universitário e mais 30% de bolsa diretor. 

Assevera que em razão de não ter acesso ao portal, está correndo risco 

de não poder fazer o TCC, bem como não pode fazer as provas e 

participar das aulas, pois seu nome não está inserido nas listas de 

chamadas. O Requerente, para comprovar suas alegações, trouxe aos 

autos documentos que comprovam sua matrícula no curso universitário e 

que atualmente está cursando o 10º semestre, no estabelecimento de 

ensino da Requerida. Logo, entendo verissímeis as alegações do 

Reclamante, merecendo acolhimento a liminar pleiteada. Por fim, advirto 

que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pelo Reclamante. 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 pelo Reclamante 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, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante para determinar que a 

Requerida regularize o acesso ao portal do aluno; inclua-o nas listas de 

chamadas das matérias que estão sendo cursadas; autorize-o a realizar 

as provas eventualmente aplicadas no período que não teve acesso ao 

portal; inicie-se o prazo para o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

inicie o prazo e acesso as matérias on-line e, se abstenha em cobrar 

valores adicionais por segunda chamada de provas, caso tenham sido 

aplicadas no período sem acesso ao portal. A fim de bem cumprir a 

presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a 

presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de 

multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil 

reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 04 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1001302-81.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 
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do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá comprovar a regularidade 

da cobrança em comento. Assim, visível a hipossuficiência probatória da 

parte Requerente, cabível a inversão do ônus da prova, alterando-se, 

assim, as incumbências processuais das partes. Á Requerida incumbirá, 

portanto, a demonstração que o débito é legítimo. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 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. § 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.” Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a inclusão do nome da Requerente em órgãos 

de restrição/proteção ao crédito, poderá lhe causar lesões financeiras, 

pois a restrição impede o crédito. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, a Requerente alega que na data de 

20 de julho de 2018 ao verificar sua situação no SPS descobriu que seu 

nome havia sido incluído em cadastros de órgãos de proteção ao crédito 

por dívida com a UNOPAR, no valor de R$6.381,00 (seis mil e trezentos e 

oitenta e um reais). A Autora alega que matriculou-se em curso de 

pós–graduação junto a Requerida, todavia, não frequentou o curso, 

solicitando o cancelamento em 11 de maio de 2016, via e-mail, e na 

ocasião obteve resposta ao pedido, comunicando que a matrícula estava 

cancelada, bem como havia sido solicitado o cancelamento das 

cobranças. Aduz a Reclamante que não recebeu qualquer comunicação 

referente à dívida em questão, nem mesmo sobre a inclusão em órgão de 

inadimplentes. Assevera que estão ocorrendo cobranças no seu e-mail e 

ligações no seu trabalho, causando-lhe frustração e abalos morais e 

psíquicos. A Requerente, como forma de comprovação de suas 

alegações, trouxe aos autos o comprovante de negativação do nome em 

órgãos de proteção ao crédito, cuja inclusão foi feita pela UNOPAR, bem 

como os e-mails do pedido de cancelamento de matrícula e a resposta 

positiva. Assim, verifica-se que a Autora fez o pedido de cancelamento da 

matrícula no curso de pós-graduação, via e-mail, e que o mesmo foi aceito, 

pois a instituição respondeu-lhe positivamente. Logo, entendo verossímeis 

as alegações da Reclamante, merecendo acolhimento o pleito liminar. Por 

fim, advirto 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 Reclamante. 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 Reclamante 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, 

DEFIRO o pedido de tutela antecipada aduzido pela Reclamante para 

determinar que a Requerida promova a EXCLUSÃO do nome da 

Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como SE ABSTENHA 

de nova inclusão, quanto ao negócio jurídico em discussão no presente 

feito, até ulterior deliberação deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente 

determinação judicial, intime-se a Reclamada para que cumpra a presente 

decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa de 

incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 (três mil reais), 

admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 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 

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, 04 de setembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-72.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO (ADVOGADO(A))

ACYR ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000158-72.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido 

de gratuidade lançado pelo Reclamante, eis que preenchidos os requisitos 

do artigo 99 do CPC. Certificada a tempestividade do recurso inominado, 

recebo-o apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se 

a parte recorrida para apresentar as contrarrazões, bem como intime-se 

acerca da sentença. Havendo interposição de recurso, retornem à 

conclusão. Após, encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde –MT, 04 de setembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000522-78.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença proferida, a parte reclamada interpôs recurso inominado 

(ID 13241787), devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da 

Lei 9.099/95 (ID 13241779). Certificada a tempestividade do recurso 

inominado (ID 13688933), RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do 

art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intimada a parte recorrida, deixou 

de apresentar suas contrarrazões (ID 14572715). Remeta-se o feito à 

Superior Instância para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 04 de 

setembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59111 Nr: 477-60.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pereira Neves

 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:

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à parte autora, na pessoa de seu Procurador, 

para que se manifeste.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58342 Nr: 3092-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Moreira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:12971/MT

 Vistos, etc.

Acolho o pedido de redesignação de audiência de fls. 117. Para tanto, 

cancele-se a audiência anteriormente aprazada.

Sem prejuízo, designo nova solenidade para a data de 27 de setembro de 

2018, às 13h30min (MT).

Promovam-se as intimações de praxe.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64611 Nr: 3631-86.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus Porto 

Silva Scotton - OAB:20.659/MT

 Vistos.

 À fl. 74 fora juntado termo de substabelecimento para que Jefferson de 

Souza atuasse como representante legal da requerida, motivo pelo qual 

desconsidero a petição de fl. 79.

 Certifique-se a secretaria quanto ao decurso do prazo para apresentação 

de contestação.

 Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Estadual.

 Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-02.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 

2018, as decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Deste modo, intime-se o 

requerido para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, à 

expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e expeça-se o 

respectivo alvará DOS VALORES JÁ DEPOSITADOS, nos moldes do §1º 

do artigo 1º do Provimento n. 68/2018. Sem prejuízo, diante do pedido de 

cumprimento, tendo em vista a mudança do valor da condenação, 

intimem-se os executados para, nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do 

Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 

10% (dez por cento). Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 16 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: 78640-000 - TELEFONE: 

(66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-35.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE CARDOSO (REQUERENTE)

ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZELIA ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de abrir vistas ao Polo 

Ativo, para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Canarana-MT, 04 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto. Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-70.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BRENTANO - ME (EXEQUENTE)

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIDIMA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca do inteiro teor da certidão do Sr. Meirinho, referente cumprimento 

da CP de citação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Canarana-MT, 04 de setembro de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010051-73.2014.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINA AMORIM DA COSTA (EXEQUENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA REJANE SCHMIDT (EXECUTADO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para requerer o que de direito em 10 (dez) dias. Canarana-MT, 04 de 

setembro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-79.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO (ADVOGADO(A))

ERNI GARCIA (REQUERENTE)

LUIZ ALDANI NARDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito 

devolutivo apenas, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a 

parte apelada para apresentação das contrarrazões, no prazo legal. 

Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Canarana, 28 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: 8010268-48.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES (ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (EXEQUENTE)

EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO (ADVOGADO(A))

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE OLIVERIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. DEFIRO o pedido aduzido pelo Exequente para determinar a 

suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, lançando-se o 

arquivamento provisório no Sistema Pje. Esgotado o prazo, INTIME-SE o 

Exequente para que indique bens disponíveis do Executado, ou para que 

requeira o que de direito, sob pena de extinção do feito Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 29 de agosto de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000691-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO RURAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça 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. Chapada dos 

Guimarães/MT, 21 de agosto de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000788-15.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça 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, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

Chapada dos Guimarães/MT, 4 de setembro de 2018

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000797-74.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

OTAIDE TRENTO JUNIOR (REQUERIDO)

EGNOMAR DE FREITAS TIAGO (REQUERIDO)

EGNALDO DE FREITAS TIAGO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Cobrança de diligência para Oficial de Justiça 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 penhora, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante, ficando ciente de 

que ficando inerte por mais de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida, independentemente de cumprimento (art. 393 da CNGC). 

Chapada dos Guimarães/MT, 4 de setembro de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 4351 Nr: 14-71.1996.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFM, JSMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:9.022, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o decurso do prazo para 

manifestação da parte autora, impulsiono o presente feito a fim de que 

seja intimado pessoalmente o(a) autor(a) para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias/ 10(dez) dias para a fazenda pública, 

sob pena de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109633 Nr: 3828-22.2018.811.0024

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Barreto da Silva, Nestor Rosalvo 

Pedroso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS MIRELY SANTOS 

PEDROSO - OAB:20873/O

 Ante o exposto, concedo liberdade provisória a Nestor Rosalvo Pedroso 

Filho, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) 

Colocação de tornozeleira eletrônica; b) Comparecimento a todos os atos 

do processo do qual for notificado;c) Proibição de ingerir bebida alcoólica 

e substâncias entorpecentes;d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de 

endereço; e) Não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua 

prisão preventiva decretada, nos termos do §4.º art. 282 do Código de 

Processo Penal (redação dada pela Lei Federal n. 12.403, de 

2011).Intimem-se.Expeça-se Alvará de Soltura, se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95034 Nr: 3437-04.2017.811.0024

 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: Lucinéia Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104

 Vistos, etc.

 Reconheço, primeiramente, a revelia do demandado, que, embora citado, 

deixou de apresentar resposta nos autos, conforme consta em certidão 

datada de 23.10.2017.

 Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem eventuais provas que pretendem produzir, 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102313 Nr: 647-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e estando suficientemente comprovada a mora da 

parte devedora/requerida, defiro a liminar de busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, descrito na peça vestibular, a ser depositado nas 

mãos de representante legal da parte requerente mediante autorização 

nos autos.Após o cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da 

parte requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, 

efetuar o pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o 

bem lhe será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do 

Decreto-Lei n° 911/69 ).Consigne-se, que o prazo para o devedor 

fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da execução da 

liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o 

pagamento do débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 

911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004).Desde já, defiro 

reforço policial, caso seja necessário. Posteriormente, remetam-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, conforme determinado 

na decisão inicial, já que na audiência anterior, não fora possível seu 

cumprimento em razão de não ter sido realizada a citação da parte 

requerida. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 2258-79.2010.811.0024

 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: Ana Julieta Pompeo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Evangelista do Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B/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 manifestação, no prazo legal, tendo em vista a renúncia do 

patrono constituído pela parte requerida, bem como acerca da certidão de 

fl. 221v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77303 Nr: 28-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Pereira Carvalho 

da Silva - OAB:17.658

 Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido formulado pelo “Parquet” e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude de ter 

atingido a maioridade civil e penal, art. 5º do Código Civil de 2002 c/c art. 

2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90.Sem custas.II. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.III. Transitada em julgado, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de estilo.IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77293 Nr: 22-47.2016.811.0024

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁTIA MARIA NEVES 

CÃNDIDA PAIXÃO - OAB:18854

 Vistos, etc.

 Mantenho a decisão proferida em 22.11.2017, pelos seus próprios 

fundamentos, em razão de não verificar qualquer alteração do cenário 

fático que ensejou a sua prolação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 78560 Nr: 579-34.2016.811.0024

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Volochko - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 Vistos, etc.

Trata-se de representação por ato infracional praticado pelo adolescente 

GEOVANE VALENTIN DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 

303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

 O feito seguiu regularmente sua marcha procedimental.

À fl. 52, o Ministério Público manifestou pela extinção da representação em 

face da perda superveniente do interesse de agir, em razão da maioridade 

de GEOVANE VALENTIN DE MORAES.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 Conforme se verifica, em análise dos autos, o infrator GEOVANE 

VALENTIN DE MORAES conta atualmente com 19 (Dezenove) anos.

Assim, é certo esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

consoante demonstra seu art. 1º, dispõe regulamentações à criança e ao 

adolescente, sendo certa ainda complementar que o art. 2º do mesmo 

Estatuto considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
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e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

 Por fim, compete ainda esclarecer que o art. 2º do ECA, em seu parágrafo 

único, colaciona a seguinte determinação: “aplica-se excepcionalmente 

este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade”.

 Torna-se, dessa forma, impossível a prestação jurisdicional, porquanto o 

presente fato modificativo vem a influir na execução da medida a ser 

eventualmente imposta ao representado, que ora já se encontra 

plenamente capaz.

 Dispositivo

Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido formulado pelo “Parquet” e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

moldes do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em virtude de ter 

atingido a maioridade civil e penal, art. 5º do Código Civil de 2002 c/c art. 

2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90.

Sem custas.

II. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

III. Transitada em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000416-66.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. I. Designo a data de 25.10.2018, às 16h, para a realização da 

audiência objeto da missiva. II. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a 

data da audiência e solicitando a intimação das partes. III. Intime(m)-se a(s) 

testemunha(s) e/ou o(a,s) acusado(a,s), procedendo-se à requisição 

caso necessário. IV. Sendo o caso, intimem-se o Ministério Público e a 

defesa e/ou Defensoria Pública. V. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 4 de setembro de 2018. Marco 

Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000787-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

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

parte autora, via DJE, para no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do(a) Oficial(a) de Justiça, no que se refere ao pagamento de 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento da carta precatória. 

Chapada dos Guimarães/MT, 04 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000416-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE FROSINI EVANGELISTA (REQUERENTE)

ANA CLAUDIA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARIA CASTILHO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO FROSINI LUCAS EVANGELISTA 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA FARIA HELLMEISTER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO FROSINI EVANGELISTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o(a) advogado(a) do requerente, via 

DJE, acerca da audiência designada para o dia 25/10/2018, bem como, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências 

ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia 

para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), vinculando os autos à Guia de Recolhimento e 

anexar ao processo em tempo hábil, para intimação da testemunha. 

Chapada dos Guimarães, 04 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; 3301-1236

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (ADVOGADO(A))

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 4 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-81.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 4 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-35.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (ADVOGADO(A))

ILDA PIMENTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para 25/09/2018 Hora: 14:15, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 4 de setembro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-39.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do Ato Ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 4 de 

setembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de 

Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 1411-14.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Antonio Trondoli Matricardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Cesar Moreira de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dionildo Gomes Campos - 

OAB:3302/MT, Ivonete de Fatima Callegari Padoin - OAB:12132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833

 DISPOSITIVOIsto posto, e com fulcro no artigo 485, IV do Novo Código de 

Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial.Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias.Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

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 

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.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO NA 1ª INSTÂNCIA – SETEMBRO/2018 PORTARIA Nº 

72/2018-DF Juíza Diretora: Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

 Considerando a entrada em vigor do Provimento nº 10/2016/CM, que 

revoga o Provimento nº 001/2013/CM e 017/2013/CM e estabelece o 

serviço de Plantão; Considerando o afastamento da servidora Urichelli 

Gorgete Souza Nicastro, a partir de 21/02/2018, para licença maternidade; 

Considerando a designação por tempo determinado da servidora Myrna 

Nayara Queiroz Leite Viana, como assessora de gabinete II do Juízo da 2ª 

Vara; Considerando o afastamento da servidora Neuride Antônia Nunes, 

no período de 20.08.2018 a 08.09.2018; Considerando o afastamento da 

servidora Maria Aparecida Soares Rissi, no período de 22.08.2018 a 

24.09.2018.; Considerando o afastamento da servidora Lenair da Silveira, 

no período de 27.08.2018 a 24.09.2018; Considerando o afastamento da 

servidora Ana Maria Guimarães, no período de 20.08.2018 a 21.09.2018; 

Considerando o afastamento da servidora Rosimeire Spontam da Silva, no 

período de 03.09.2018 a 29.09.2018; Considerando o afastamento da 

servidora Nair Santos Rockembach, no período de 10.09.2018 a 

21.09.2018; Considerando o afastamento do servidor José Roberto 

Fregato; Considerando a permuta autorizada dos Magistrados Jean Paulo 

Leão Rufino e Rafael Siman Carvalho, conforme Ofício Circular nº 

269/2018; RESOLVE: Art. 1º ALTERAR a escala de plantão dos Juízes, 

Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça desta Comarca, referente ao 

mês de SETEMBRO/2018:

Data Classe Juiz(a) Servidor(a)

Oficial de justiça 01.09.18 Sábado Jean Paulo Leão Rufino Eriton Andrade 

da Silva Tiago da S. Gouveia 02.09.18 Domingo Jean Paulo Leão Rufino 

Eriton Andrade da Silva Tiago da S. Gouveia 03.09.18 Segunda-feira (Até 

às 12h) Jean Paulo Leão Rufino Eriton Andrade da Silva Cícero de Assis 

03.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro 

Fernanda Stecca Cioni Cícero de Assis 04.09.18 Terça-feira (Até às 12h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Fernanda Stecca Cioni Luiz Donizetti Rocha 

04.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria 

A. C. Tibúrcio Luiz Donizetti Rocha 05.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. C. Tibúrcio Manuel Eugênio Martins 

05.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton 

Andrade da Silva Manuel Eugênio Martins 06.09.18 Quinta-feira (Até às 

12h) Maurício Alexandre Ribeiro Eriton Andrade da Silva Cícero de Assis 

06.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Rafael Siman Carvalho Patrícia N. 

C. Dominguez Cícero de Assis 07.09.18 Sexta-feira (Feriado Nacional) 

Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia 

08.09.18 Sábado Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Luiz 

Donizetti Rocha 09.09.18 Domingo Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. 

Dominguez Luiz Donizetti Rocha 10.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) 

Rafael Siman Carvalho Patrícia N. C. Dominguez Manuel Eugênio Martins 

10.09.18 Segunda-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa 

Neuride Antônia Nunes Manuel Eugênio Martins 11.09.18 Terça-feira (Até 

às 12h) Fernando Kendi Ishikawa Neuride Antônia Nunes Cícero de Assis 

11.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Patrícia 

N. C. Dominguez Cícero de Assis 12.09.18 Quarta-feira (Até às 12h) 

Fernando Kendi Ishikawa Patrícia N. C. Dominguez Tiago da S. Gouveia 

12.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. 

V. de Aquino Tiago da S. Gouveia 13.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) 

Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Luiz Donizetti Rocha 

13.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Irene 

Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha 14.09.18 Sexta-feira (Até às 12h) 

Fernando Kendi Ishikawa Irene Celiane Luque Cícero de Assis 14.09.18 

Sexta-feira (A partir das 19h) Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de 

Aquino Monguini Cícero de Assis 15.09.18 Sábado Fernando Kendi 

Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Monguini Manuel Eugênio Martins 16.09.18 

Domingo Fernando Kendi Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Monguini Manuel 

Eugênio Martins 17.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Fernando Kendi 

Ishikawa Flávia L. V. de Aquino Monguini Tiago da S. Gouveia 17.09.18 

Segunda-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela 

Block Banazeski Tiago da S. Gouveia 18.09.18 Terça-feira (Até às 12h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Rosângela Block Banazeski Luiz Donizetti 

Rocha 18.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Neuride Antônia Nunes Luiz Donizetti Rocha 19.09.18 Quarta-feira (Até às 

12h) Giselda R. S. de O. Andrade Neuride Antônia Nunes Cícero de Assis 

19.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. Andrade 

Antônia V. da C. Nunis Cícero de Assis 20.09.18 Quinta-feira (Até às 12h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Antônia V. da C. Nunis Manuel Eugênio 

Martins 20.09.18 Quinta-feira (A partir das 19h) Giselda R. S. de O. 

Andrade Dinoerce C. B. Henchen Manuel Eugênio Martins 21.09.18 

Sexta-feira (Até às 12h) Giselda R. S. de O. Andrade Dinoerce C. B. 

Henchen Tiago da S. Gouveia 21.09.18 Sexta-feira (A partir das 19h) 

Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Tiago da S. Gouveia 

22.09.18 Sábado Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane Luque Cícero 

de Assis 23.09.18 Domingo Giselda R. S. de O. Andrade Irene Celiane 

Luque Cícero de Assis 24.09.18 Segunda-feira (Até às 12h) Giselda R. S. 

de O. Andrade Irene Celiane Luque Luiz Donizetti Rocha 24.09.18 

Segunda-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria 

Guimarães Luiz Donizetti Rocha 25.09.18 Terça-feira (Até às 12h) 

Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins 

25.09.18 Terça-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Nair 

Santos Rockemback Manuel Eugênio Martins 26.09.18 Quarta-feira (Até às 

12h) Maurício Alexandre Ribeiro Nair Santos Rockemback Tiago da S. 

Gouveia 26.09.18 Quarta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre 

Ribeiro Maria A. S. Rissi Tiago da S. Gouveia 27.09.18 Quinta-feira (Até às 

12h) Maurício Alexandre Ribeiro Maria A. S. Rissi Cícero de Assis 27.09.18 

Quinta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ely Regina 

Maniezzo Pina Cícero de Assis 28.09.18 Sexta-feira (Até às 12h) Maurício 

Alexandre Ribeiro Ely Regina Maniezzo Pina Manuel Eugênio Martins 

28.09.18 Sexta-feira (A partir das 19h) Maurício Alexandre Ribeiro Ana 

Maria Guimarães Manuel Eugênio Martins 29.09.18 Sábado Maurício 

Alexandre Ribeiro Ana Maria Guimarães Luiz Donizetti Rocha 30.09.18 

Domingo Maurício Alexandre Ribeiro Ana Maria Guimarães Luiz Donizetti 

Rocha ENDEREÇOS E TELEFONES: Nome Comarca Vara Telefone Adalto 

Quintino da Silva Itaúba Vara Única 6635411285 Rafael Siman Carvalho 

Marcelândia Vara Única 6635362534 Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova 

do Norte Vara Única 6635411740 Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã 
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do Norte Vara Única 6635511105 Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Colíder 2ª Vara 6635411285 Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 

3ª Vara 6635411285 Nair Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 

Douglas Ferreira Corsini Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Antônia 

Vanderléia da Costa Nunis Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 

Dinoerce Castardo Bocchi Henchen Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469 Maria Aparecida Soares Rissi Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469 Ely Regina Maniezzo Pina Colíder Diretoria do Fórum 

6692312469 Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 Lenair da Silveira 

Colíder 3ª Vara 6692312469 Maria Aparecida Cavalcante Tibúrcio Colíder 

3ª Vara 6692312469 Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª Vara 6692312469 

Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 6692312469 Flávia 

Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 6692312469 Irene 

Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 Ana Maria Guimarães Colíder 

Juizado Especial 6692312469 Rosângela Block Banazeski Colíder 2ª Vara 

6692312469 Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª Vara 6692312469 Myrna 

Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 6692312469 Rosimeire 

Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 Manuel Eugênio Martins 

Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 Antônio Carlos das Chagas Colíder 

Diretoria do Fórum 6696375040 Cícero de Assis Colíder Diretoria do Fórum 

6699813418 José Roberto Fregato Colíder Diretoria do Fórum 6696471883 

Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do Fórum 6696897088 Urichelli 

Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 6699226763 Tiago da S. 

Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 ENDEREÇOS E 

TELEFONES: Nome Comarca Vara Telefone Adalto Quintino da Silva Itaúba 

Vara Única 6635411285 Rafael Siman Carvalho Marcelândia Vara Única 

6635362534 Jean Paulo Leão Rufino Terra Nova do Norte Vara Única 

6635411740 Fernando Kendi Ishikawa Nova Canaã do Norte Vara Única 

6635511105 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Colíder 2ª Vara 

6635411285 Maurício Alexandre Ribeiro Colíder 3ª Vara 6635411285 Nair 

Santos Rockemback Colíder Cejusc 6692312469 Douglas Ferreira Corsini 

Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Antônia Vanderléia da Costa Nunis 

Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Dinoerce Castardo Bocchi 

Henchen Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Maria Aparecida Soares 

Rissi Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Ely Regina Maniezzo Pina 

Colíder Diretoria do Fórum 6692312469 Francieli Mocci Gaiardoni Colíder 3ª 

Vara 6692312469 Fernanda Stecca Cioni Colíder 3ª Vara 6692312469 

Lenair da Silveira Colíder 3ª Vara 6692312469 Maria Aparecida Cavalcante 

Tibúrcio Colíder 3ª Vara 6692312469 Eriton Andrade da Silva Colíder 1ª 

Vara 6692312469 Patrícia Novaes Costa Dominguez Colíder 1ª Vara 

6692312469 Flávia Liziana Vacario de Aquino Monguini Colíder 1ª Vara 

6692312469 Irene Celiane Luque Colíder 1ª Vara 6692312469 Ana Maria 

Guimarães Colíder Juizado Especial 6692312469 Rosângela Block 

Banazeski Colíder 2ª Vara 6692312469 Neuride Antônia Nunes Colíder 2ª 

Vara 6692312469 Myrna Nayara Queiroz Leite Viana Colíder 2ª Vara 

6692312469 Rosimeire Spontam da Silva Colíder 2ª Vara 6692312469 

Manuel Eugênio Martins Colíder Diretoria do Fórum 6699765655 Antônio 

Carlos das Chagas Colíder Diretoria do Fórum 6696375040 Cícero de 

Assis Colíder Diretoria do Fórum 6699813418 José Roberto Fregato Colíder 

Diretoria do Fórum 6696471883 Luiz Donizetti Rocha Colíder Diretoria do 

Fórum 6696897088 Urichelli Gorgete Souza Colíder Diretoria do Fórum 

6699226763 Tiago da S. Gouveia Colíder Diretoria do Fórum 66996038993 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, 

revogando-se as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. 

Encaminhe-se cópia ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública 

Estadual, à Subseção da OAB e às Autoridades Policiais. Colíder, 3 de 

setembro de 2018. GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI SILVA AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que não foi possível cadastrar a Sociedade 

de Advogados informada na última petição do Requerente para 

recebimento das intimações, eis que o Sistema não reconhece o registro 

da OAB/SP informado. O referido é verdade. COLÍDER, 4 de setembro de 

2018. PATRICIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AV. JUIZ VLADIMIR 

APARECIDO BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREMAIR PEREIRA (RÉU)

PGM TRATOR PECAS LTDA - ME (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 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 de dcurso de prazo para contestação, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 4 de 

setembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000177-78.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR FIRMO NUNES (AUTOR(A))

EDILSON GOULART (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo: 1000177-78.2016.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.560,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IVANOR FIRMO NUNES Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000177-78.2016.8.11.0009 Vistos. Intime-se o requerente pessoalmente, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, 

conforme certificado no id 6666064, pág. 1. Em razão do reduzido número 

de servidores nesta unidade judicial, sirva-se cópia do presente despacho 

como MANDADO. Cumpra-se. Colíder, 05 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000469-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000469-92.2018.8.11.0009. REQUERENTE: IRENE 

DE OLIVEIRA, EVA MARIA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos. Ante o teor dos documentos acostados 

pela parte requerida, intime-se a parte requerente para se manifestar, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de (cinco) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Colíder, 03 de setembro de 2018.
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000951-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA BENETI (AUTOR(A))

LUIZ DA PENHA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000951-74.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO 

BATISTA BENETI RÉU: ROGERIO HENRIQUE DA SILVA Vistos. A petição 

inicial veio instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, 

restando adequado o procedimento previsto para a ação monitória (art. 

700 do NCPC). Assim, expeça-se mandado de citação, consignando-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, anotando-se que, caso a 

parte requerida o cumpra, ficará isenta de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC). Do mandado deverá constar, ainda, que, no mesmo prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e, caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos do 

artigo 701, § 2°, do NCPC. Cumpra-se. Colíder, 03 de setembro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81012 Nr: 2051-57.2012.811.0009

 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: ADELINA NOGUEIRA DOS SANTOS, MARIA ADELINA 

PEREIRA, APARECIDA DOS SANTOS, CLAUDOMIRO DOS SANTOS, 

VALDECI DOS SANTOS, VERA LUCIA DOS SANTOS, IONE DOS SANTOS, 

IVANI DOS SANTOS, IVONE FRANCELINO DOS SANTOS, JOSÉ 

FRANCELINO DOS SANTOS, VALDIR DOS SANTOS, EDIVALDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ABEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAPHIRELL BRINNER CORREA 

PITON - OAB:15843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DECIDO.1) Primeiramente, como se sabe o artigo 664, do Código de 

Processo Civil/2015 prevê a obrigatoriedade do rito de arrolamento, 

conforme passo a transcrever:“ Quando o valor dos bens do espólio for 

igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á 

na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, 

com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano 

da partilha.”Desta feita, verificado o valor dos bens do espólio CONVERTO 

o feito de inventário para arrolamento.2) Compulsando os autos, 

verifica-se que, embora conste na capa dos autos, no edital e mandados 

de citação o nome dos herdeiros como requerentes e, ainda, a 

inventariante requerer a homologação do formal de partilha (fl. 84), não há 

qualquer manifestação dos herdeiros e nem mesmo representação 

processual destes.Nesse contexto, INTIME-SE a inventariante a fim de 

trazer aos autos o formal de partilha mencionado, bem como a 

comprovação da representatividade processual dos herdeiros, caso não 

haja consenso entre os herdeiros deverá atribuir valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha, nos termos do citado artigo 664 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias.3) Decorrido o prazo do item 2 sem 

manifestação ou manifestação de não há consenso entre os herdeiros, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria deste juízo e após, CITEM-SE os herdeiros 

mencionados nas primeiras declarações às 25-28, para, querendo, sem 

manifestarem e impugnarem a estimativa dos valores atribuídos aos bens 

do espólio e RETIFIQUE-SE a capa dos autos.4) CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria deste juízo quanto ao decurso do prazo da manifestação da 

Fazenda Pública Municipal.AS PROVIDÊNCIAS.Colíder/MT, 03 de setembro 

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.: 49245 Nr: 3036-65.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SILVA NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, que os autos se encontram a 

disposição na secretária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85881 Nr: 3274-11.2013.811.0009

 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: AIRTON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO RODRIGUES SIMÕES - Espólio de, 

MARIA ALVES - Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a certidão de fl. 68 menciona 

trânsito em julgado da sentença de fl. 109/110, todavia não há nos autos 

tais folhas.

 Desta feita, RETIFIQUE-SE e a referida certidão.

Após, tendo a sentença de fl. 36 devidamente cumprida, arquivem os 

autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57588 Nr: 1871-75.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSONILDO BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA - 

OAB:8099-B/MT

 Certidão de tempestividade

CERTIFICO e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo RÉU à fl. 

239 verso é TEMPESTIVO.

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos da Portaria n. 001/2017 - GAB, item XVI, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de abrir vista a defesa para que, no prazo legal, 

apresente as razões recursais, e após ao Ministério Público para 

apresentar suas contrarrazões.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ELAINE ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001031-04.2018.8.11.0009 Parte Autora: JANETE ALVES DA SILVA 

Parte Ré: NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte reclamante, de todo teor da Decisão de ID: 

15025692, ainda, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 08 de novembro de 2018 às 14h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Por derradeiro, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Colíder/MT, 02 de 

agosto de 2018. Antonia Vanderleia da Costa Nunis Gestora Judiciária 

Substituta Portaria 067/2018 - CA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000987-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000987-82.2018.8.11.0009 Parte Autora: JOEL DOS SANTOS Parte Ré: 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte reclamante, de todo teor da Decisão de ID: 

15070437 e seguintes, ainda, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 08 de novembro de 2018 às 14h20min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de setembro de 2018. Antonia Vanderleia da 

Costa Nunis Gestora Judiciária Substituta Portaria 067/2018 - CA SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSOMAR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000789-45.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: CELSOMAR DA SILVA Vistos. Consoante certidão retro, 

a parte autora foi intimada pessoalmente em audiência para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 31 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000322-66.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: REQUERENTE: APARECIDO GONZAGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. FINALIDADE: Intimação da parte 

requerida, na pessoa do seu procurador, para apresentar contrarrazões 

ao Recurso Inominado acostado aos autos no id.15115372, no prazo legal. 

COLÍDER, 4 de setembro de 2018. Atenciosamente, ANTONIA 

VANDERLEIA DA COSTA NUNIS Gestor(a) Judiciário(a)Substituta SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001456-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CIELO MANICA (EXEQUENTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001456-31.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA CIELO MANICA 

EXECUTADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de execução por quantia certa contra a fazenda pública 

movida em face do Estado de Mato Grosso. Obedecendo ao que dispõe os 

arts. 27 da Lei 12.153/09 e 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se com a incidência do Novo Código de Processo 

Civil, no que couber. Ante a apresentação do demonstrativo do crédito de 

forma discriminada e atualizada, recebo a retro petição com fundamento 

no art. 798, Inciso I, alínea “b”, do NCPC. Intime-se a Fazenda Pública nos 

termos do art. 910 do NCPC, por meio eletrônico, com a remessa do feito, 

para que pague o débito ou, querendo, impugne a execução nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Não impugnada a execução, 

expeça-se a competente Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

pagamento do débito, em consonância com as disposições contidas no 

art. 13, incisos I e II, da Lei 12.153/09, art. 535, § 3º, do NCPC e art. 100, 

“caput” e § 3º, da CRFB/88. Desatendida a requisição judicial, voltem-me 

os autos conclusos para realização do sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública, 

nos termos do art. 13, § 1º, da Lei 12.153/09. Outrossim, a alegada 

hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 
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LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

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

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, a inicial será recebida ou o processo terá seu regular 

prosseguimento independentemente de custas, taxas ou despesas, na 

forma do art. 54 da Lei 9.099/95, mas, em caso de interposição de 

recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, exatamente como 

manda o parágrafo único do citado dispositivo legal: “Art. 54. O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do 

recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.” 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado ou pessoalmente, a 

respeito desta decisão e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a hipossuficiência alegada, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Colíder, 04 de setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000346-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LINDBERG CARVALHO LAGES (EXEQUENTE)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID HELENA ROCHA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000346-94.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: LINDBERG CARVALHO LAGES 

EXECUTADO: INGRID HELENA ROCHA CAVALCANTE Vistos. Obedecendo 

ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente 

execução processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código 

de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar o(a) 

devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 04 de setembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001011-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO DAMIAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1001011-13.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ABILIO DAMIAO DE ARRUDA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido de tutela de urgência para o fim de compelir o 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE COLÍDER a fornecer a 

realização de exame de ressonância magnética de coluna cervical e 

coluna lombo-sacra, bem como outros procedimentos necessários à 

preservação da saúde do paciente ABILIO DAMIAO DE ARRUDA. Segundo 

a inicial, ABÍLIO está devidamente regulado, contudo a parte reclamada se 

recusa a fornecer o procedimento. E, em resposta ao ofício enviado pela 

Defensoria Pública desta Comarca Num. 13743194 - Pág. 8), a Secretaria 

Municipal de Saúde informou que a solicitação do procedimento está 

pendente de liberação no sistema, fazendo-se necessário o aguardo do 

paciente. Daí a parte requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência 

para que a parte requerida providencie o fornecimento do(s) 

procedimento(s) prescrito(s). Requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio 

Técnico (NAT) para exame do pedido de tutela de urgência (Num. 

15002297 - Pág. 1/2), o qual sobreveio e foi acostado aos autos (Num. 

15079980 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da tutela de urgência 

liminar A tutela de urgência pleiteada merece parcial acolhimento 

liminarmente. A saúde é condição precípua, imanente e imperativa da 

propriedade que anima todos os organismos cuja existência evolui do 

nascimento até a morte, do estado de atividade incessante que os ilumina, 

qual seja, a vida. E, por princípio, a dignidade da pessoa humana, núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo, impõe aos poderes 

públicos a proteção e a promoção dos valores, bens e utilidades 
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indispensáveis a uma vida digna, compondo a saúde o mínimo existencial, 

norma constitucional de densidade suficiente, imediatamente judicializável, 

nos dizeres de Kazuo Watanabe. A relevância da temática é tão densa 

que é ela – saúde – lastro forte dos fundamentos republicanos da 

soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, todos 

inseridos logo no art. 1º da CRFB/88, fundamentos que norteiam o 

desenho de todo arcabouço jurídico-normativo, com posição topográfica 

reveladora de destaque, prioridade e importância. Tanto é assim que a 

saúde, além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia 

fundamental eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, 

além de princípio fundamental que constitui objeto prioritário do Estado de 

Mato Grosso, assegurada pelo salário mínimo, pelas normas trabalhistas, 

pela competência comum de cuidado, competência concorrente de 

legislação pelos entes da federação e pela competência particular dos 

Municípios, consoante o art. 7º, incisos IV e XXII, art. 23, inciso II, art. 24, 

inciso XII, art. 30, inciso VII, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT e art. 2º 

da Lei 8.080/90. Por isso que a saúde conta com seção exclusiva na Carta 

Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, Capítulo II – Da 

Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, com 

regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente a 

diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. A par disso, o que a espelhar a 

inteligência acima declinada, o investimento estatal em saúde deve ser no 

mínimo, em cada ano, de 15% (quinze por cento) da receita líquida para a 

União, de 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art, 157, a alínea “a” do 

inciso I e do inciso II do “caput” do art. 159, todos da CRFB/88 para os 

Estados e o Distrito Federal, e de 15% (quinze por cento) da arrecadação 

dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o 

art. 158 e a alínea “b” do inciso I do “caput” e o § 3º do art. 159, todos da 

CRFB/88 para os Municípios e o Distrito Federal, sob pena de intervenção 

– uma das medidas mais drásticas em estado de exceção – e de crime de 

responsabilidade, na inteligência do art. 34, inciso VII, alínea “e”, art. 35, 

inciso III, c.c. o art. 198, § 2º, incisos I, II e III, e § 3º, incisos I, II e III, da 

CRFB/88 c.c. o art. 6º e art. 7º da LC 141/12 e art. 164, § 13, inciso I, 

alínea “a”, da CEMT: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no 

Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a observância dos seguintes 

princípios constitucionais: e) aplicação do mínimo exigido da receita 

resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações 

e serviços públicos de saúde. Art. 35. O Estado não intervirá em seus 

Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, 

exceto quando: III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita 

municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e 

serviços públicos de saúde; Art. 198. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: § 2º A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 

anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 

derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: I - no caso da 

União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não 

podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); II - no caso dos Estados e 

do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, 

alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 

respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 

produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos 

recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. § 3º Lei 

complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 

estabelecerá: I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; II - 

os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde 

destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos 

Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a 

progressiva redução das disparidades regionais; III - as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas 

federal, estadual, distrital e municipal; Art. 6º Os Estados e o Distrito 

Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no 

mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos a que se 

refere o art. 155 e dos recursos de que tratam o art. 157, a alínea “a” do 

inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, 

deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios. 

Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e 

serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, 

todos da Constituição Federal. Art. 164 Os projetos de lei relativos ao 

plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos 

créditos adicionais serão apreciados pela Assembleia Legislativa, sendo 

aprovados por maioria absoluta dos seus membros. § 13 Para fins do 

disposto nos §§ 10 e 11 deste artigo, a execução da programação 

orçamentária das emendas parlamentares será: I - aplicada, SOB PENA DE 

IMPLICAR EM CRIME DE RESPONSABILIDADE, nas seguintes áreas e nos 

respectivos percentuais mínimos: a) 12% para a saúde;” (sem destaques 

no original). No respeitante, a par da divisão de competências 

constitucionais, da forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente do Sistema Único de Saúde, a 

obrigação é solidária entre os entes da federação, o que explícito na Carta 

Magna, como visto, sendo esta a mesma interpretação do Supremo 

Tribunal Federal no RE 855.178, em sede de repercussão geral: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). De outro lado, sob a 

ótica do cidadão, a saúde é direito público subjetivo e, assim, constitui-se 

como dever do Estado a sua efetiva prestação e, em caso de negativa ou 

oferta irregular, possível a imputação de improbidade administrativa por 

aparente violação da legalidade, na dicção do art. 196 da CRFB/88 c.c. o 

art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 8.080/90 e art. 11, “caput”, da Lei 8.429/92: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” “Art. 2º A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do Estado 

de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 11. Constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” No 

particular, a imprescindibilidade do procedimento veio demonstrada nos 

laudos, prontuários e documentos médicos, verificando-se que o paciente 

aguarda a liberação deste há aproximadamente 07 (sete) meses. Já o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, consubstancia-se no 

fato de que a demora na realização do(s) exame(s) prescrito(s) poderá 

acarretar ao postulante padecimento de seus sintomas e diagnóstico 

tardio de eventual patologia. O paciente está devidamente regulado 

perante o Sistema Único de Saúde, conforme documentos acostados à 

exordial e Parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT - Num. 15079980 - 

Pág. 1/3), na forma do Enunciado nº 3 da I Jornada de Direito da Saúde e 

art. 1.311 da CNGC, previsto no Sistema de Gerenciamento da Tabela e 

Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS sob o nº 04.05.03.014-2. 

Então, preenchidos os requisitos previstos nos art. 300 do NCPC, é de se 

conceder a tutela liminarmente, na licença de seu § 2º, a teor do que 

dispõe o art. 6º, “caput”, art. 7º, incisos IV e XII, art. 23, inciso II, art. 24, 

incisos XII e XIV, art. 30, inciso VII, art. 196, art. 227, “caput” e § 1º, inciso 

II, da CRFB/88, art. 3º, inciso III, da CEMT, art. 2º, “caput” e § 1º, da Lei 

8.080/90, art. 7º, art. 11, § 1º, art. 54, inciso VII, da Lei 8.069/90. Entanto, é 

de se indeferir, por ora, o pedido de realização de outros procedimentos 

ou tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, por ser 

ele incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 322 e 324 do 

NCPC: “Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o Compreendem-se no 

principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de 

sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. § 2o A interpretação 
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do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da 

boa-fé.” “Art. 324. O pedido deve ser determinado. § 1o É lícito, porém, 

formular pedido genérico: I - nas ações universais, se o autor não puder 

individuar os bens demandados; II - quando não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato; III - quando a 

determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que 

deva ser praticado pelo réu. § 2o O disposto neste artigo aplica-se à 

reconvenção.” II.2 - Do direcionamento da medida Malgrado a solidariedade 

entre os entes estatais constantes do polo passivo, plenamente possível o 

direcionamento das responsabilidades, devendo-se, inicialmente, 

observar-se a repartição de competências previamente determinadas, 

medida revestida de eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, vale 

dizer, o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso devem fornecer, 

cada qual, os medicamentos e tratamentos de sua competência, 

consoante Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, incorporado 

no art. 1.334 da CNGC: “60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária 

dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar 

ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado 

ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, 

sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” “Art. 

1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o 

seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras 

administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” E não há falar em prejuízo 

quer para a parte ativa, quer para a parte passiva direcionada, uma vez 

que, em relação à primeira (parte ativa), em caso de descumprimento por 

esta (parte passiva direcionada), o invocado dispositivo legal permite o 

redirecionamento da obrigação ao outro litisconsorte passivo e, em 

relação à segunda (parte passiva direcionada), malgrado a atuação esteja 

dentro de seu rol de atribuição, é possibilitada a exigência daquilo que 

entender devido pelo outro litisconsorte passivo, decorrente da obrigação 

solidária, e vice-versa, na forma do art. 132 do NCPC: “Art. 132. A 

sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que 

satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor 

principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção 

que lhes tocar”. Deve-se prestigiar atuação regionalizada e hierarquizada 

do SUS, isto é, cada ator estatal deve corresponder razoavelmente àquilo 

que lhe foi atribuído por lei, sob pena de se fomentar gestões 

administrativas omissas, irresponsáveis e inconsequentes. Muito fácil, sob 

o argumento da solidariedade no tocante ao direito à saúde, o Município 

deixar aquilo que é de sua competência sob a responsabilidade do Estado 

e, a este, em relação à União, tudo por meio da excessiva judicialização, o 

que temos denominado como fenômeno da transferência ilegítima da 

função típica, o Poder Executivo deixa de atuar e relega seu papel ao 

Poder Judiciário. Cada repartição estatal atuando de forma concertada, 

comprometida e organizada, certamente contribuirá com a dinâmica dos 

direitos sociais. Quando estes (direitos sociais) são observados 

adequadamente, não há judicialização. É exatamente como as 

engrenagens em relação à máquina, na medida em que aquelas 

(engrenagens) funcionam adequadamente, não há intervenção do 

mecânico. Em uma concepção ética-filosófica nietzschiana, cada ente 

estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, entes 

fictícios que na realidade são administrados por seres humanos, devem, 

progressivamente, com muito empenho e esforço, utilizar-se destes casos 

que lhe se são remetidos justamente para repensar e aperfeiçoar a rede 

de atendimento de saúde e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, 

propiciar a efetiva diminuição da judicialização destas demandas. Assim, 

deverá o Estado de Mato Grosso, por ora, fornecer o(s) exame(s) 

médico(s) e o(s) tratamento(s) buscado(s), pois que de responsabilidade 

do GESTOR ESTADUAL, por se tratar de procedimentos de alta 

complexidade. II.3 - Do ato atentatório à dignidade da jurisdição O Município 

de Colíder e o Estado de Mato Grosso deixaram de cumprir o comando 

judicial em inúmeras ações de saúde contra si intentadas em trâmite nesta 

Comarca, quando concedido o pedido liminar ou proferida sentença 

favorável à parte autora. A evolução e a história do constitucionalismo tem 

como marca central a limitação do poder, tendo como raiz sua natural 

contraposição ao absolutismo. E, com o constitucionalismo clássico ou 

liberal, do fim do Século XVIII até o fim da I Guerra Mundial, principalmente 

com o advento das constituições escritas e as experiências 

constitucionais dos Estados Unidos da América e da França, sob os 

auspícios do liberalismo político, a limitação do poder se estende ao 

soberano, vale dizer, ninguém se encontra acima da lei, todos estão 

submetidos ao ordenamento jurídico, inclusive o soberano, o administrador 

público, o Estado. Ainda em sede de constitucionalismo, outra marca deste 

fenômeno é a organização e a separação dos poderes, os quais são 

independentes e harmônicos entre si, como preceitua o art. 2º da 

CRFB/88. Mas, em Estado Democrático de Direito, nenhum dos poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário) é absoluto, funcionando o sistema de 

freios e contrapesos, em que cada um daqueles, com funções típicas e 

atípicas, encontra limite no outro por meio de mecanismos de controle 

recíproco. Daí que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso, ao 

simplesmente ignorarem as decisões emanadas pelo Poder Judiciário, 

vilipendiam visceralmente a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, não só pelo descumprimento do mandamento judicial, mas 

também por deixar de cumprir sua função típica. Tanto assim que há limites 

expressos à autonomia dos estados-membros, no escólio de José Afonso 

da Silva, observados os princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e 

estabelecidos, sendo até mesmo possível a decretação de intervenção 

federal ou estadual em casos excepcionais, especialmente nas hipóteses 

dos incisos IV e VI, do art. 34, e inciso IV, do art. 35, da CRFB/88: “Art. 34. 

A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: IV 

- garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da 

Federação; VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão 

judicial”; “Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União 

nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: IV - o 

Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a 

observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para 

prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”. Portanto, a 

indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para 

com as decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o 

desrespeito para com a garantia do livre exercício deste Poder, não 

valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é atendida, 

observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição constitucional 

não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é 

disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso vinculante ao 

administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua excepcional 

exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica 

do poder público e o perigoso fenômeno de desvalorização funcional da 

constituição escrita. Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante 

desprestígio às decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade 

da justiça, porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência 

da multa pessoal a todos aqueles que, DE QUALQUER FORMA 

PARTICIPEM DO PROCESSO, ainda que não seja parte, como é o caso da 

Secretária Municipal de Saúde e do Secretário de Estado de Saúde, 

protagonistas para que a decisão judicial seja cumprida, na na previsão do 

art. 77, inciso IV e § 2º, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos 

IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte do Estado, atribuído em R$ 

1.000,00 (um mil reais), diante da gravidade do caso, da repercussão 

negativa da ausência de exame(s) médico(s) para avaliação completa do 

quadro e tratamento clínico adequado ao restabelecimento da saúde do 

paciente, bem ainda pela indiferença, pelo menosprezo e o descaso 

reiterado do Poder Executivo para com as decisões emanadas do Poder 

Judiciário, fixo, desde já, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 

em 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente 

correspondente a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), 

com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser 

CUSTEADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, multa que será 

exigível caso não cumprida a presente decisão judicial no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que 

se refere o § 1º, do mesmo art. 77, do citado diploma legal. Este 

permanente estado letárgico, apático e indiferente revela o elemento 

subjetivo direto ou ao menos eventual por parte do agente público 

(Secretária Municipal de Saúde ou Secretário de Estado de Saúde), em 

descumprir ou evitar o cumprimento da ordem judicial de forma infinita, 
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como apurado naquelas ações. Aliás, como tem mostrado a regra da 

experiência, a atribuição de responsabilidade ao seu verdadeiro detentor 

acaba por resolver de forma imediata a pendenga, prestigiando-se, 

ademais, a função típica e especializada do administrador. Ou seja, quem, 

no final das contas, pratica os atos estatais não são os entes fictícios 

(União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios), mas as pessoas 

investidas nas funções que agem como se eles fossem, no particular, a 

Secretária Municipal de Saúde e o Secretário de Estado de Saúde. Esta 

opção contrasta com a multa diária (astreintes) geralmente fixada contra a 

Fazenda Pública, que usualmente alcança valores exorbitantes - 

relegando o bem jurídico da vida a segundo plano -, dado que a 

abstratividade do ente público acaba por iludir a responsabilidade efetiva 

pelo ato omissivo - pois que entes fictícios não agem por si e sequer 

ostentam vontade própria, como visto -, sem falar que a incidência dela se 

dá sobre os já corroídos cofres públicos, impondo ônus descabido e 

demasiado à coletividade. No respeitante, precedente do Superior Tribunal 

de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É permitido ao Juízo da execução, de ofício 

ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor pelo 

descumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente, ainda 

que se trate da Fazenda Pública. Precedentes do STJ. 2. A análise da 

discussão acerca da possibilidade da fixação de multa por suposta prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, por demandar reexame de fatos e 

provas, é inviável em recurso especial, conforme previsto na Súmula 

7/STJ. 3. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 930.172/RS, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

12/08/2008, DJe 06/10/2008). II.4 - Da comodidade do bloqueio judicial e os 

seus efeitos deletérios Adotado o posicionamento do item anterior (II.3 - Do 

ato atentatório à dignidade da justiça), por certo advirá o questionamento: 

já que o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso são omissos no 

cumprimento das decisões judiciais no que toca à saúde, por que não 

bloquear os recursos públicos em contas bancárias deles? Com efeito, a 

forma menos traumática, simples e rápida de se resolver o litígio é o 

bloqueio judicial de verbas públicas nas contas bancárias do ente estatal, 

mormente porque, na maior parte dos casos, há urgência no fornecimento 

do medicamento ou tratamento de saúde. Ocorre que tal prática é a mais 

prejudicial, perniciosa e nociva ao próprio Poder Público e à coletividade. 

Primeiro porque frustra qualquer política pública planejada, articulada e 

programada na área da saúde, que envolve uma cadeia multifacetária de 

atores públicos e privados que exercem variadas atribuições nos 

ambientes econômico, político e social. Segundo porque permite a 

perpetuação deste estado de ânimo letárgico, impregnado em vários níveis 

da Administração Pública, tendo em mente que a determinação judicial 

permite a aquisição de medicamentos, insumos, bens e produtos e a 

realização de tratamentos independentemente de licitação, sem falar que a 

operacionalização do bloqueio judicial é toda ela realizada sem qualquer 

contribuição do ente estatal responsável, que deveria fornecer o 

medicamento ou tratamento. Isto porque a parte interessada ingressa com 

a ação judicial, colhe os orçamentos e realiza o pedido, cabendo ao Poder 

Judiciário a autuação do feito, a análise de toda a documentação, a 

prolação da decisão, a solicitação do bloqueio judicial, a confirmação dele, 

a transferência de recursos para a conta judicial, a vinculação destes 

valores com o feito e, finalmente, a expedição de alvará para pagamento 

depois de comprovado o fornecimento do medicamento ou do tratamento. 

Em palavras simples, é muito mais cômodo ao Município e ao Estado não 

fazer absolutamente nada, deixando tudo a cargo da parte, da Defensoria 

Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário, transferindo a função 

que lhe é típica de maneira ilegítima. Verdadeiramente, como se percebe, a 

Defensoria Pública, o Ministério Público e o Fórum de Colíder tornaram-se 

um grande “balcão” da Secretaria de Estado da Saúde. Pior que isso é 

saber que muitas administrações não só orientam como incentivam a 

população a buscar seus direitos desta forma, ao invés de cumprir com o 

dever assumido e criar plataformas viáveis para a concretização do 

acesso à saúde. Terceiro porque a cultura do bloqueio judicial como regra, 

quando deveria ser a exceção, criou espaço fértil para a instalação de 

inúmeras redes criminosas compostas por agentes públicos, advogados, 

médicos, farmacêuticos, representantes de laboratórios, fornecedores de 

medicamentos e insumos hospitalares e empresas de diversos 

segmentos, responsáveis por fraudar processos judiciais e desviar 

recursos públicos ilicitamente. Quarto porque a Administração Pública, a 

par de possuir toda a estrutura arquitetada para a consecução do pleito 

buscado - por óbvio já que é sua função típica -, em uma concepção 

ética-filosófica nietzschiana, poderá, progressivamente, com muito 

empenho e esforço, utilizar-se destes casos que lhe se são remetidos 

justamente para repensar e aperfeiçoar a rede de atendimento de saúde 

e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, propiciar a efetiva 

diminuição da judicialização destas demandas. Esta é uma meta que deve 

ser perseguida por todos, principalmente pelos entes federados, uma vez 

que, segundo dados do Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo 

da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e 

trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 

1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 

2016. Quinto porque o Secretário de Estado de Saúde celebrou acordo de 

resultados com o Governador do Estado de Mato Grosso, em 06/07/2015, 

com a finalidade de promover a execução e gestão das ações prioritárias 

a serem desenvolvidas no ano de 2015, a referendar a necessária e 

inadiável urgência de reformulação dos procedimentos adotados pela 

pasta, de modo a se alcançar, efetivamente, a desejada “transformação 

do Estado de Mato Grosso”. Sexto porque na física, química, biologia e 

engenharia, isto caracteriza o ciclo de retroalimentação positiva, vale 

dizer, a omissão patológica do ente estatal e a sua ineficiência na área da 

saúde - eficiência que é princípio constitucional reitor para a 

Administração Pública e inserido pela Emenda Constitucional 19/98, a 

completar 20 (vinte) anos no ano que vem (2018) - são tão profundas que 

isto desencadeia os números expressivos da judicialização da saúde, que 

cresce em progressão geométrica, e, quanto mais ações judiciais, mais 

decisões, e quanto mais decisões, mais bloqueios judiciais a custear 

medicamentos e tratamentos por valores infinitamente maiores do que 

seriam contratados por licitação, tudo a esgotar com os parcos recursos 

públicos destinados à saúde. Com isso, sobra menos para planejar, 

articular e arquitetar o sistema público de saúde, e como sobra menos, 

menos pessoas serão atendidas, menos pessoas tendo acesso à saúde, 

mais ações judiciais serão propostas, mais decisões serão dadas, mais 

bloqueios judiciais serão efetivados... III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE, com fulcro 

no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, a fim de determinar ao ESTADO DE 

MATO GROSSO a obrigação de fornecer, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

realização de exame de ressonância magnética da coluna lombar e 

cervical ao paciente ABILIO DAMIAO DE ARRUDA, sob pena de multa por 

ato atentatório à dignidade da justiça no importe de em 10 (DEZ) VEZES O 

VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.540,00 

(nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do 

Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. E INDEFIRO, por ora, o pedido de outros procedimentos ou 

tratamentos necessários à preservação da saúde do paciente, por ser ele 

incerto e indeterminado, em desacordo com os arts. 322 e 324 do NCPC. 

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Dispenso a caução real ou fidejussória em razão 

de a parte ser economicamente hipossuficiente, considerada a concessão 

da gratuidade de justiça e a postulação pela Defensoria Pública, na forma 

da parte final do § 1º, do art. 300, do NCPC. ADVIRTA-SE ao SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE SAÚDE de que o descumprimento da presente decisão 

poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, na 

inteligência do § 1º, do art. 77, do NCPC, desde já fixada no importe de 10 

(DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente 

a R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais), com fulcro no § 5º, 

do art. 77, do mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais 

sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade 

administrativa) e processuais. Esclareça-se ao SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE SAÚDE e à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso que a multa 

fixada não se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil 

diária, cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC: “Art. 77. Além de outros previstos 

neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 
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criar embaraços à sua efetivação”. (sem destaques no original). Decorrido 

o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento voluntário da obrigação 

acima imposta, DEFIRO desde já o bloqueio de verbas públicas nas contas 

bancárias do Estado de Mato Grosso, no importe das respectivas 

responsabilidades e observado o menor orçamento a ser colacionado, na 

licença do art. 536, “caput”, do NCPC. Não fornecido o(s) procedimento(s) 

prescrito(s) de forma voluntária pelo Estado de Mato Grosso, incidente a 

multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não havendo recurso 

contra esta ou, havendo, julgado improcedente, deverá o SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SAÚDE efetuar o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) 

dias, podendo ela ser parcelada em até 10 (dez) vezes iguais, mediante 

boletos a serem emitidos pelo sítio eletrônico desta Corte de Justiça, em 

benefício do fundo de Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS. Não 

sendo paga a multa no prazo fixado, deverá ela ser inscrita como dívida 

ativa do Estado de Mato Grosso, executada sob o rito da Lei 6.830/80 com 

destinação igualmente ao fundo retro mencionado (Fundo de Apoio ao 

Judiciário - FUNAJURIS), em obediência ao § 3º, do art. 77, do NCPC. 

Intime-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente decisão, 

o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. Intimem-se, também em caráter de 

urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado cite-se o 

MUNICÍPIO DE COLÍDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, este último por 

carta precatória e pelo endereço eletrônico atcrue@ses.mt.gov.br e 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br e telefones (65) 9 9972-6713 e (65) 9 

9982-6102, para CONTESTAR a ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 

c.c. o art. 183 do NCPC), consignando-se expressamente a advertência a 

que se refere o art. 344 do citado diploma normativo. Proceda-se às 

diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se 

a Defensoria Pública e o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Decisão prolatada às 15h53 do dia 

31-08/2018, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal. 

Colíder, 31 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-34.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000253-34.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ROSANGELA 

SIQUEIRA REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP DESPACHO/DECISÃO Processo nº 1000253-34.2018.8.11.0009 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débito c.c. indenização por danos materiais e morais com pedido de 

antecipação de tutela proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. 

Afirma a parte autora ter sido inscrita indevidamente no cadastro de 

inadimplentes pela parte ré, que, procurada, não resolveu 

administrativamente tal inconsistência, não restando outra saída senão a 

propositura da presente. Dai requer, liminarmente, a exclusão de seu nome 

do cadastro de proteção ao crédito até decisão final. No mérito, pede a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais e morais, tudo com a 

inversão do inversão do ônus da prova. Determinou-se a emenda da inicial 

para fins de comprovação de endereço da parte autora (Num. 12707353 - 

Pág. 1/3). A parte autora juntou cópias dos comprovantes de residências 

em nome de sua avó, alegando residir com ela nesta comarca, dos 

holerites e extratos de movimentações de contas bancárias dos 03 (três) 

últimos meses, de declarações dos impostos de renda dos anos de 2016 e 

2017, cópia da certidão de casamento constando a averbação do divórcio 

e cópia da CTPS. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 

do Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que 

inexistente lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente 

tentou a resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia 

ser corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova Quanto ao pleito de inversão do ônus probatório, este será 

analisado quando do saneamento e da organização do processo, nos 

termos do inciso III, do art. 357, do NCPC, pois que há dúvidas quanto à 

verossimilhança da alegação. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver 

demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou 

do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos 

do art. 300, “caput”, do NCPC. b) INDEFIRO por ora o pedido de inversão 

do ônus probatório, o qual será novamente analisado quando do 

saneamento e da organização do processo, nos termos do inciso III, do 

art. 357, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Proceda a Secretaria 

Judiciária à designação de audiência de conciliação conforme a 

disponibilidade da pauta. Cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação designada ou a ser designada, consignando-se 

que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o 

Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, 

não contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

31 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122411 Nr: 3117-48.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON LUIS BUENO ZAMO, MÔNICA CAROLINE 

ROMANO RIGAMONTI ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882, ANDRE LUIZ BOMFIM - OAB:14533

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por ALISON LUÍS BUENO 

ZAMO e MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO em face de O 

TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.

 Afirma que a exequente em seu desfavor uma Ação de Execução por 

título extrajudicial, lastreada no “Instrumento Particular de Distrato ao 

Contrato Particular de Arrendamento Agrícola Firmado em 08 de Julho de 

2010 entre A. B. Zamo & Cia LTDA. E O Telhar Agropecuária LTDA.”, 

visando a satisfação de um credito no valor de R$ 3.891.488,13, sendo 

que tais valores são penalidades impostas unilateralmente pela 

embargada.

Relata os embargantes que foram coagidos a assinar o mencionado 

distrato e desistir de uma demanda posta na qual visava indenização que 

remontam a mais de R$ 2.137.261,26. Afirma que à época havia rumor de 

quebra da embargada diante das inúmeras rescisões de contratos 

realizados pela mesma, sendo que o contrato de distrato foi realizado Às 

pressas e da forma como a embargada impôs, tendo em vista que estava 

às vésperas do plantio da safra 2013/2014 e sequer tinha adquirido os 

insumos para implementar a cultura no imóvel.

Requer a suspensão da execução, ocasião em que ofertam como caução 

um imóvel rural localizado no município de Campos de Júlio/MT com área 

total de 122,00 hectares.

Juntou documentos (fls. 45/1.918).

Despacho inicial às fls. 1.921 em que foi indeferido o pedido de justiça 

gratuita, sendo que os embargantes apresentaram Agravo de instrumento 
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(fls. 1.931) que foi negado seguimento (fls. 1.949).

Juntada do comprovante de pagamento das custas às fls. 1.946.

Em razão do julgamento da exceção de incompetência foi determinada a 

remessa dos autos para essa Comarca (fls. 1.959).

Decido.

Dispõe o artigo 919, §1º do Código de Processo Civil que poderá ser 

atribuído efeito suspensivo aos embargos quando verificados os 

requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Verifica-se que a parte ofertou como caução um imóvel rural localizado no 

município de Campos de Júlio/MT com área total de 122,00 hectares, 

registrado no CRI de Pontes e Lacerda/MT sob a matrícula 2.316 de 

propriedade de Alduíno da Silva Zamo e Neoli Fátima Bueno Zamo, os 

quais anuem com a oferta.

Faz-se necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do 

CPC, os quais passo a analisar.

Denota-se que há probabilidade do direto nesta fase procedimental, tendo 

em vista os argumentos da parte e os documentos acostados aos autos, 

sendo que o perigo do dano se mostra evidente, uma vez que 

aparentemente não há excesso de grande monta na execução.

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300).

Recebo os presentes embargos, com efeito suspensivo, nos moldes do 

artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder à presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

Considerando a quantidade de documentos acostados nos autos, sendo 

que não foi localizado anuência dos proprietários da área ofertada em 

caução, determino que a parte embargante indique nos autos em que 

pagina se encontra o documento ou que acoste-o, no prazo de 10 dias, 

sob pena de revogação da suspensão deferida.

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Apense-se este feito ao processo executivo (Código 109637).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 124328 Nr: 3851-96.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON SANTOS, OSVALDINO MOREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR 47.693

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 31 de outubro de 

2018 às 13:30h.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão SERVE COMO 

MANDADO e eventual ofício requisitório de testemunhas policiais militares, 

sendo que neste caso o presente documento será entregue ao 

comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Após, devolva com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Réu a ser intimado:

OSVALDINO MOREIRA DOS SANTOS (RG: 89754410 SSP/PR e CPF/CNPJ: 

040.537.099-70); Fazenda Grupo Schefer Luar do Sertão, S/n - Zona 

Rural - Campos De Júlio/MT - Telefone: (65)99928-9289;

Advertências: O réu que devidamente intimado não comparecer na 

audiência terá sua revelia decretada.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126210 Nr: 4658-19.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACOME TAVARES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981 OAB/MT

 Vistos.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo audiência para oitiva das testemunhas para o dia 24 de outubro 

às 14:00h.

Para racionalizar os trabalhos, esta decisão SERVE COMO MANDADO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Testemunhas a serem intimadas:

PM AGNALDO ROBERTO PINHEIRO – lotado no Batalhão de Polícia Militar 

de Nova Lacerda/MT;

GILSON SILVEIRA DO CARMO, Delegado de Polícia Civil, lotado na DPC de 

Comodoro/MT.

A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações: Todos deverão comparecer devidamente trajados e 

portando documentos pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122141 Nr: 2994-50.2018.811.0046

 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: PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Beneficio ajuizado por Paulo 

Adriano Esteves da Silva, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro 

Social, afirma que foi concedido o auxílio-doença por meio da sentença 

prolatada nos autos de código 38952 – Segunda Vara.

A parte autora afirma que constou nome errado na sentença prolatada, 

entretanto o beneficio foi devidamente implantado em seu nome.

Considerando que tal informação tem que ser analisada conjuntamente 

com os autos principais, DETERMINO a remessa dos autos para a 

Segunda Vara com a finalidade de ser apensado nos códigos de n. 38952.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 943-03.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS POMPERMAYER & CIA LTDA - ME, KARINY 

SILVA POMPERMAYER, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora e avaliação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o 

Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o tópico Emissão de 

Guia de Diligência).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 1426-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Chamo o feito à ordem para tornar a decisão anterior sem efeito.

Determino a liberação do valor já depositado nos autos em favor da 

instituição financeira.

 Intimem-se as partes para se manifestarem, tendo em vista que conforme 

manifestação da autora não há que se falar em acordo nos autos, ao 

menos no presente momento.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97471 Nr: 5455-63.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J S DAMASCENO REFEIÇOES - ME, JULIO 

CESAR OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono os autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para se manifestar, no prazo legal, acerca da 

Carta Precatória devolvida e juntada na Ref: 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 8727 Nr: 847-13.2002.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE SOUZA ALMEIDA, VALTAIR MARTINS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 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 expedido mandado, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118040 Nr: 1190-47.2018.811.0046

 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): SONIA EDVIRGES BRUNETTA, CARLOS 

ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado de 

penhora, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 1426-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Cite-se a inventariante para se manifestar acerca da presente habilitação 

de crédito.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82960 Nr: 4215-73.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO , 

MOACIR DIAS BICALHO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a ausência de manifestação do procurador da parte 

executada, intime-se a parte exequente para que se manfeste nos autos 

solicitando o que entender pertinente.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123822 Nr: 3649-22.2018.811.0046

 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: MURILLO AFONSO DE SOUSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O, NAYRA RINALDI BENTO - OAB:23194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS manifesta-se 

contrariamente ao valor fixado a título de honorários periciais por reputá-lo 

excessivo.

Afirma que a resolução n. 232/2016 de 13/07/2016 do CNJ estipula o valor 

máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que tal valor pode 

ser ultrapassado desde que seja devidamente fundamentado.

Não há em se falar em diminuição dos honorários periciais uma vez que 

este foi estipulado com fulcro no artigo 2º da aludida, tendo em vista as 

peculiaridades regionais (inciso IV).

Ora, a presente Comarca se localiza no interior do estado, sendo que não 

há outros médicos na região cadastrados.

Saliento ainda que o perito cadastrado possui domicilio no município de 

Vilhena, estado de RONDÔNIA, necessitando deslocar-se 

aproximadamente 118 quilômetros para esta Comarca com a finalidade de 

realização da pericia.
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Por essas razões mantenho o valor dos honorários arbitrados.

Ciência as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107542 Nr: 4271-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MONTEIRO - 

OAB:11258, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o Exequente comprovou a realização de diligências 

prévias ao pedido, defiro o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Determino que o resultado seja guardado na pasta apropriada conforme 

determina a CNGC.

Intime-se o exequente para que compareça na secretaria desta vara e 

tenha acesso ao que solicitou.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12936 Nr: 973-92.2004.811.0046

 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: FRANCISCA ARRAIS DA SILVA, EUDEREIS ARRAIS 

SILVA, EUDILINO ARRAES SILVA, FRANCISCO EUCLIDES ARRAES, 

EURIDES ARRAIS SILVA, EUCELINA ARRAIS SILVA, EUSUELI ARRAIS 

SILVA, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR, ANTÔNIA EUSELEIDE 

ARRAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON JULIO DA SILVA, ALPOINO 

NOVAES DE SOUZA, VALENTIM DE TAL, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 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$ 

2.013,72(dois mil e treze reais e setenta e dois centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls.139. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 1.006,86(um mil e seis reias e oitenta e seis 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 1.006,86(um mil e 

seis reias e oitenta e seis 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):

 Cod. Proc.: 23664 Nr: 893-26.2007.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO, MURILO PIERUCCI DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962, Murilo Pierucci de Souza - OAB:8797-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - OAB:MT 

3.110

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

devidamente INTIMADA as partes embargantes, para que efetue, no prazo 

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

R$ 21.499,78(vinte e um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de fls.75. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

389,21(trezentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 8.297,41 (oito mil e duzentos e 

noventa e sete reais e quarenta e um centavos), para fins de Honorários 

Advocatícios. 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.: 72856 Nr: 275-03.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA CENTRO SUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE MORAES CREVELARO, CELSO 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, VALDECI 

ZEFFIRO - OAB:SP/ 144.555, WELLINGTON CASTILHO FILHO - OAB:SP/ 

128.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTA FERNANDES 

PINHEIRO - OAB:316019

 Intimen-se as partes para fins e prazo do art. 477, §1º, Código de 

Processo Civil, observando na espécie a intimação das partes se dará 

mediante publicação no DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96005 Nr: 4819-97.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA TEREZINHA WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE OLIVEIRA MAGALHÃES, 

GENECI TEREZINHA SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Etc.,

 Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por Sonia Terezinha Wolf em 

desfavor de Ana Paula de Oliveira Magalhães todos devidamente 

qualificados.

Juntou documentos.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 58.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 
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declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

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.: 105169 Nr: 3165-41.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.,

Autue-se como cumprimento de sentença.

Cite-se autarquia previdenciária para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se a oposição da peça processual em 

epígrafe e, caso negativo ou havendo expressa renúncia, requisite-se 

pagamento por intermédio do Tribunal competente (art. 535, §3º, CPC), 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

 Havendo formulação de impugnação à execução, fixo provisoriamente 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 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.: 88359 Nr: 1624-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se o autor pessoalmente, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 03 de Setembro de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 1396-95.2017.811.0046

 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: RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

ademais, intime-se a parte autora, caso queira, apresentar impugnação a 

contestação.

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado a depender do caso.

Às providências.

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.: 120407 Nr: 2215-95.2018.811.0046

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:23.736/MT

 Vistos, Etc.

Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos, 

ademais, intime-se a parte autora, caso queira, apresentar impugnação a 

contestação.

Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado a depender do caso.

Às providências.

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010136-13.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

ANDREZA DE FREITAS LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO COMODORO , 4 de 

setembro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria da decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, que determinou o BLOQUEIO DE VALORES, via BACENJUD, 

bem como que, para caso queira, oponha embargos no prazo de 10(dez) 

dias. DECISÃO: " VISTOS EM CORREIÇÃO. Trata-se de pedido de penhora 

on line em que a parte adversa ainda não adimpliu o crédito devido, 

conquanto devidamente intimada. Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Posto isto, DEFIRO a penhora on line da quantia de 

R$ 11.780,73, requerida pela parte autora nos presentes autos, a ser 

realizada nas contas em nome da parte executada BANCO DO BRASIL 

S/A, inscrito no CNPJ nº 00.000.000/0001-91, e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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 
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efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 23 de 

fevereiro de 2017. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, Juiz de Direito." 

Processo: 8010136-13.2011.8.11.0046; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ANDREZA DE FREITAS LIMA Parte 

Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 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.: 78753 Nr: 2679-27.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA COSTA OLIVEIRA, WILLIAN 

ALVES COELHO, LINDOMAR DE LUQUE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Ademais, para que o Estado faça atuar seu jus puniendi levando em conta 

a responsabilidade do agente, é necessário que as provas dos autos 

conduzam o julgador para a certeza da existência da infração penal que 

está sendo imputada, sem a qual seria compensar uma ilegalidade sobre a 

outra. Assim, considerando que para a condenação criminal se exige 

prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que 

possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não 

vejo como aplicar ao caso o delito de abuso de autoridade. 

DISPOSITIVO:Ante o exposto, não comprovadas as provas do crime de 

abuso de autoridade descritos na peça inicial, ABSOLVO o denunciado 

Lindomar Luque de Franco da imputação constante na denúncia de fls. 

01/04, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP. Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Edital 008/2018 – 

Prova: 02.09.18

* O Edital n° 008 /2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CHIARELOTO (ADVOGADO(A))

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4099 Nr: 1747-46.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÍBAL MUZULLON, NILSON MUZULLON, 

ALAOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE AQUINO - 

OAB:2678/MT, KARINA OLIVEIRA ALVES - OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3.568-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17219 Nr: 1781-74.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJAC-MATADOURO ABATEDOURO E 

BENEFICIADORA JACIARA LTDA, DANILO BOZA, EURICO MANOEL 

FIGUEIREDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, Géssyka de Souza Rondon - OAB:11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 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.: 108652 Nr: 542-78.2018.811.0010

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SOARES JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação ao 

advogado da parte autora via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão exarada na ref. 13, pelo Senhor Oficial 

de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87357 Nr: 5780-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 
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prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada do mandado de 

ref. 39 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 1835-54.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A

 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 juntada do mandado de 

ref. 59 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78544 Nr: 1652-83.2016.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DALL' AGNOL FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552, SOFIA 

ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerido Ford S/A, para 

no prazo de 10 (dez) dias, manfiestar-se acerca da proposta de 

honoráorios de ref. 83 e 84 e requerer o que de direito.

 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

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado

Requerido: Danillo Oliveira Barbosa e CIA Ltda e outro.

 VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias dos executados até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 30 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108506 Nr: 484-75.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIBEL BEBIDAS LTDA EPP, TAÍZA 

GONÇALVES PEREIRA COSTA, VALMIR DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT

 Certifico e dou fé que, os executados Jacibel Bebida Ltda EPP e Valmir da 

Silva Costa, manifestaram-se nas refs. 14. Certifico ainda que, a 

executada Taíza Gonçalves Perreira Costa devidamente citada e intimada 

(ref. 15) não manifestou-se nos autos. Certifico mais que, faço expedir 

intimação ao exequente, para no prazo legal, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 108409 Nr: 434-49.2018.811.0010

 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: JEISIANE MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAURO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a inventariante, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 15 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80483 Nr: 2412-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAELY KATHLEEN MARTINS DE SANDRE 

03201742120

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas (ref. 31 e 32) e requerer o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 110213 Nr: 1263-30.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON REZENDE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por IRON REZENDE 

ANDRADE JUNIOR, entendo que não restam configuradas, neste momento, 

as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados, mantendo o recebimento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público.

 Por conseguinte, sendo cabível a propositura de suspensão condicional 
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do processo, designo audiência para oferecimento de tal benefício para o 

dia de 25 de outubro de 2018, às 14h00min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 108098 Nr: 261-25.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por DARCY DA SILVA, 

entendo que não restam configuradas, neste momento, as hipóteses de 

absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados, mantendo o recebimento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público.

 Por conseguinte, sendo cabível a propositura de suspensão condicional 

do processo, designo audiência para oferecimento de tal benefício para o 

dia de 25 de outubro de 2018, às 14h00min.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIZETE MORALES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme decisão anterior, id. 14294803. Atualizado o débito e liberados 

os respectivos alvarás aos causídicos, vista as partes pelo prazo comum 

de cinco dias. Decorrido o prazo, conclusos para deliberações/extinção 

da execução. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIZETE MORALES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para as partes 

se manifestarem no prazo de 05 dias sobre o cálculo retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIZETE MORALES BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para as partes 

se manifestarem no prazo de 05 dias sobre a atualização do débito e 

alvarás liberados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALILA ROCHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/10/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002088-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A 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: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 
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(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001684-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEIDE SOUSA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 15165631.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (EXEQUENTE)

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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. 15164858 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 15159130 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 15159130.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA LOPES BATISTA (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: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB: MT0019194A 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: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. 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

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Sentença

REF. PED. DE LICENÇA PRÊMIO – COD. 116050

Vistos etc., Trata-se de pedido formulado pela Servidora Selma da Silva 

Ramos, Matrícula 3224, efetiva no cargo de Auxiliar Judiciário que requer a 

Licença-Prêmio, relativa ao qüinqüênio de 17.8.2013 a 17.8.2018.

A Central de Administração certificou que a servidora faz jus a Licença 

requerida na inicial.

A Lei Complementar nº 04, de 15.10.1990, artigo 109, caput c.c. a Lei 

8816/2008 prevêem a concessão de Licença Prêmio.

Diante dos dispositivos legais e das certidões acostadas aos presentes 

autos, DEFIRO a servidora a concessão de 03 (três) meses de 

Licença-prêmio, relativa ao quinquênio pleiteado no requerimento, para ser 

usufruída oportunamente.

A Central de Administração para as providências cabíveis.

Baixem-se as respectivas portarias, após a publicação, comunique-se a 

Coordenadoria de Recursos Humanos do Eg. Tribunal de Justiça. 

Proceda-se as anotações necessárias. Após, arquive-se o presente feito 

com as cautelas de praxe.

Juara-MT, 31 de Agosto de 2018. Fabrício Sávio da Veiga Carlota , Juiz de 

Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67416 Nr: 3983-82.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Juara Ltda - ME, Vanessa Francieli 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Informação de 

folhas 120/124 (ref.: 62), para querendo, manifestar-se a respeito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34782 Nr: 2355-34.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nelson Busato dos Santos Junior- 

rep. Ieda Maria Novaes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar os patronos da parte executada acerca das folhas 264/265, para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31696 Nr: 344-32.2009.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, DdJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 
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OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 75 e para tanto, determino a pesquisa de endereço 

do executado nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte executada, sendo este diferente 

do já contido nos autos, cite-se.

De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala 

do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10488 Nr: 1823-70.2003.811.0018

 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: A J. Francisco-ME (Betel Publicidade e Propaganda)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosmeri Valduga - 

OAB:11550

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de penhora on line requerida por A. J. Francisco-ME, 

nos autos da ação de execução promovida em face de Xerox do Brasil 

Ltda.

O executado devidamente intimado para se manifestar ante o teor da 

decisão de fls. 318, quedou-se inerte.

O exequente, por sua vez, requereu a penhora on-line para penhora de 

valores do executado.

Envolvendo o processo de execução interesse público e constatada a 

frustração na localização de bens do devedor, a penhora on line é 

necessária para a satisfação do débito, conforme dispõe o artigo 854 do 

Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

“EXECUÇÃO - PENHORA `ON LINE` - ADMISSIBILIDADE”.

A penhora `on line`, limitada ao valor do crédito exequendo, é medida 

eficaz que encontra fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, 

podendo ser deferida para prevenir lesão grave e de difícil reparação.”(AI 

860.736-00/3 - 11ª Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 9.8.2004)”.

Posto isto, defiro a penhora on line requerida às fls. 324 até o limite do 

crédito – R$ 1.126,98 (um mil cento e vinte e seis reais e noventa e oito 

centavos) depositado em contas bancárias e/ou aplicações financeiras 

em nome do executado: Xerox do Brasil Ltda CNPJ nº 02.773.629/0002-80.

Outrossim, uma vez efetivada com sucesso a penhora pelo BACENJUD, 

intime-se a parte executada para se manifestar, conforme dispõe o artigo 

841, do CPC/2015.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 198-15.2014.811.0018

 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: PBBdO, Adriana Lúcia Braz, Carlos Alberto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de 

Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Ante a informação de existência de petição protocolada em 

27/08/2018 pelo PEA sob n.º116363 DETERMINO que seja promovido a sua 

juntada após materialização cujo ônus compete a parte Autora no prazo 

de 15(quinze) dias. Após Venha os autos Conclusos. Intime-se a parte 

autora pelo DJE. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41551 Nr: 1991-91.2011.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMS, DMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CONTRADIÇÃO 

EVIDENCIADA – MODIFICAÇÃO DA PREMISSA UTILIZADA QUANTO A 

IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR DE ALIMENTOS 

–IMPOSSIBILIDADE – TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA – DECISUM 

PARCIALMENTE MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Uma vez verificada a alardeada 

contradição, deve esta ser imediatamente sanada. Não estando presentes 

na decisão atacada, os vícios apontados pelo artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados. De 

acordo com a jurisprudência deste Sodalício, Órgãos como SPC e 

SERASA se destinam a proteção de operações de crédito, que não se 

confundem com débito alimentar. (ED 137395/2015, DRA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)De outro modo, caso seja o 

mesmo endereço, ao exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do feito.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83082 Nr: 3568-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arca Fomento Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 DECISÃORecebo os embargos monitórios de fls. 71/76.DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, eis que por ora, preenchem os requisitos 

para sua concessão.Conforme inteligência do artigo 702, §4º do CPC, com 

o oferecimento de embargos pela parte ré/embargante, há a suspensão da 

eficácia do mandado inicial.Considerando a manifestação da parte 

ré/embargante em pagar a dívida de forma parcelada, bem como o feito 

permitir autocomposição, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses.Assim, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e 

ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, DETERMINO a remessa 

dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação.(...).Após, caso infrutífera a tentativa de conciliação, 

intime-se as partes para especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69554 Nr: 1080-40.2015.811.0018

 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: Antonio Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Vale da Serra Ltda Ind. Com. 

Imp. E Exp. Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 
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OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA CAROLINE CALIXTO 

RAVAZZI - OAB:53575

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

“Ab initio” defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6°, inc. 

VIII, do CDC, advirto que o presente magistrado utilizará a Teoria Dinâmica 

de Distribuição do Ônus da Prova.

Outrossim, verifico que ambas partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal, o que desde já DEFIRO.

Para tanto DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

23.10.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90784 Nr: 2030-78.2017.811.0018

 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: Nelio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Para o deslinde do feito, entendo imprescindível a produção de prova 

pericial, razão pela qual, nomeio o médico perito o Dr. Osvaldo Akira 

Kshino, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466).

Destarte, em observância ao disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 

541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), atenta à relevância econômica e a complexidade fática da 

demanda, a impor perícia e verificação demorada da matéria que exige 

conhecimentos técnicos, e ponderando, ainda a condição financeira das 

partes, devendo a parte requerida, depositar a totalidade dos honorários 

do perito referente à perícia no prazo de 30 (trinta) dias.

INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de cinquenta por 

cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos trabalhos, o 

restante dos cinquenta por cento serão liberados após a entrega do laudo.

Encaminhe-se ao perito os quesitos apresentados e na forma do art. 470, 

II do NCPC, apresento os quesitos do juízo, a ser respondido pelo expert: 

Informe o Sr. Perito a real existência e GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE 

AUTORA, se é permanente e se foi causada por acidente automobilístico.

Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da data da realização 

dos trabalhos periciais, proceder às intimações necessárias, bem como, 

enviar ao profissional nomeado, os quesitos apresentados pelas partes e 

por este juízo (art. 474, do NCPC).

Após, a conclusão dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 15 dias, decorrido o prazo, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32480 Nr: 536-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euzenira Marçal da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc,

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por EUZENIRA MARÇAL 

DA SILVA, visando suprir suposta omissão na sentença de fls. 176, que 

não analisou o pedido de fixação de multa e expedição de oficio ao INSS 

para implantação do benefício.

Pois bem, primeiramente conheço dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

No mérito, acolho as alegações da parte embargante, para modificar a 

sentença de fls. 76, passando acrescentando ao dispositivo, o seguinte:

“OFICIE-SE a autarquia ré, bem como diretamente a Gerência Executiva do 

INSS em Sinop/MT e Cuiabá-MT, DETERMINANDO a implantação do 

benefício concedido à parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena de 

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, 

consignando nas intimações que não havendo a comprovação da 

implantação do benefício em favor da autora, será efetivado o bloqueio da 

multa via BACEN.”

Mantenho as demais determinações da sentença.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1158-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Kolher Rampim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Diante das informações de cessão de credito e juntada dos documentos 

comprovatórios (fl. 52/69), determino que proceda-se a modificação do 

polo ativo da demanda para fazer constar o da RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., observando ainda o 

cadastro do patrono da empresa, conforme petitório de f. 53.

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

acoste aos autos prova da notificação da parte Requerida, ora Devedora, 

quanto ao seu “novo” credor, conforme delineado no art. 290 do Código 

Civil, eis que a razão de notificação de que trata o artigo tem o fito de 

evitar que o devedor, ignorante da cessão realizada, venha a ser 

novamente demandado pela dívida, quando paga ao antigo devedor, ou 

ainda que procure aquele para negociar seu débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74695 Nr: 3535-75.2015.811.0018

 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): Wagner Piccin, Miriam Venancio Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor da Silva Dantas - 

OAB:19755, Janaína Braga de Almeida - OAB:13.701, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 429 de 635



OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 D E C I S Ã O

I. DEFIRO o pedido de fls. 108 e para tanto, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora do imóvel indicado, devendo a parte exequente arcar 

com o pagamento de diligência.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO do bem imóvel 

penhorado.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) 

dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

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

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os 

autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 2032-48.2017.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

requerido, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

23.10.2018 às 16h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 112935 Nr: 4275-28.2018.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. Carlos de Lima e Cia Ltda-ME, Vanderlei Carlos de 

Lima, Antonio Francisco de Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, 

Neuza Brito Soares de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a 

incidência das hipóteses de suspensão.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64189 Nr: 1539-76.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Gomes da Silva, Adauto Calmon Requena, Adelar 

Domingos Zauza, Afonso Vasselli, Alcides Beltramello, Anisio Macedo, 

Zelita Silva Vandresen, Neide Ivers Santana, Maria Linares Quessada, 

Anisio Volpato, Moises Garcia de Mattos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fatima Aparecida Zuliani 

Figueira - OAB:119.384-SP, Getulio Gediel dos Santos - OAB:16.948, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 D E S P A C H O

Em atenção do disposto no artigo 10 do CPC, manifeste-se o executado no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto a petição de fls. 1019/1020.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31605 Nr: 340-92.2009.811.0018

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, EdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Inácio Filho - OAB:11645 

MT, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

petição do requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43482 Nr: 592-90.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Jung

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 
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informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81214 Nr: 2570-63.2016.811.0018

 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: Alessandra Ferreira Baltazar Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Julião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 DECISÃO

Ante o declínio da perícia (Ref: 72), NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira 

que deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância 

ao disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

No mais, cumpra-se na íntegra a decisão retro.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65053 Nr: 2302-77.2014.811.0018

 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: David Gilioli

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedentes a impugnação à 

execução, fixando o quantum debeatur, na data de 04/2018 em R$ 

20.781,64 (vinte mil e cento e oitenta e um reais e setecentos e oitenta e 

um reais e sessenta e quatro centavos).Preclusa a presente decisão, 

requisite-se a expedição de precatório/RPV, informando ao TRF1 o valor a 

ser requisitado e a data da última atualização, cabendo ao setor 

competente daquele sodalício a apuração do montante final, requisitando o 

(s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico e-PrecWeb.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68898 Nr: 729-67.2015.811.0018

 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: Atacadão - Distribuição Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Batista, Genessi 

Terezinha Cararo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

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

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 1204-23.2015.811.0018

 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: Celio de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra do Brasil Ltda., Defant &Defant Ltda

 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: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

“Ab initio” defiro a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6°, inc. 

VIII, do CDC, advirto que o presente magistrado utilizará a Teoria Dinâmica 

de Distribuição do Ônus da Prova.

Outrossim, verifico que ambas partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal, o que desde já DEFIRO.

Para tanto DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

23.10.2018 às 15h30min.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63508 Nr: 925-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Fernandes Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:17.567/MT, Clotildes Fagundes Duarte - OAB:5251 

MT, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294 B, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pleito de fls. 76.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60366 Nr: 2951-76.2013.811.0018

 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: Leoni Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás- Imp. Exp. e Dist. Móveis 

Eletrodomésticos-City Lar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169

 Vistos e etc,

Trata-se de embargos a execução proposta por DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S.A., em que alega excesso de execução, eis que o 

valor a título de danos materiais já foi pago ao requerente em cumprimento 

de decisão liminar concedida nos autos.

Pois bem. Da análise do feito, entendo que assiste razão a parte 

requerida, eis que o requerente não levou em consideração o valor 

depositado em cumprimento da liminar às fls. 120/121.

Assim, visando evitar o pagamento em duplicidade merece guarida o pleito 

do requerido.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, acolho a impugnação à execução, eis 

que já pagos o valor a título de indenização por danos materiais.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos 

(120/121), em favor do patrono do exequente, devendo ser observada a 

conta bancária indicada às fls. 215.

Intime-se o executado, por seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da condenação, conforme discriminado às fls. 215, sob 

pena de penhora online.

Após, diga o exequente em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78553 Nr: 1372-88.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jelson Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através da petição de ref: 28 a parte exequente pleiteia a utilização do 

sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome do 

executado, requerendo cópia das 2 últimas declarações de renda.

Pois bem. Quanto ao pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal 

é pacífico o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, 

mediante a requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema 

INFOJUD, notadamente copia das declarações de imposto de renda.

INTIME-SE o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101473 Nr: 7501-75.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Eugênio Bandeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida, Sonia 

Maria Pereti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Primeiramente, efetue-se buscas nos convênios firmados pela CGJ/MT, 

visando descortinar o endereço da parte executada, ANTONIO CARLOS 

RODRIGUES DE ALMEIDA.

Se for encontrado novo endereço da parte executada, cite-se via oficial 

de justiça.

Acaso encontrado endereço idêntico aos já infrutíferos dos autos ou não 

encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 52. Dessa 

forma, deverá a parte executada ser citada por edital para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento (10%), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação.

No mais, antes de apreciar o pedido de penhora do imóvel indicado pelo 

exequente, considerando a impugnação a execução (fls. 55/59) da parte 

executada informando possibilidade de acordo, determino a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

a designação de sessão de conciliação/mediação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 4832-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranieri Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Deferindo a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal 

perquirida pelas partes, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para a data de 25.10.2018 às 13h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 
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audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97780 Nr: 5545-24.2017.811.0018

 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: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Visando dar continuidade ao feito, cite-se o requerido para apresentar 

resposta no prazo legal, sob pena de revelia.

Aportando aos autos a resposta do requerido, intime-se a parte autora 

para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, e se deseja 

produzir provas, ou o julgamento antecipada da lide.

Após, concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70255 Nr: 1375-77.2015.811.0018

 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: Mendanha Construtora Ltda-ME, Lázaro Mendanha 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diorges Mariano Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 D E C I S Ã O

INDEFIRO o pedido de Ref: 97, pois a execução da sentença nos termos 

pugnados pela patrona do autor deve observar os requisitos previsto nos 

incisos do art.523 do CPC, que dentre outros deverá ser instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, deverá a parte interessada acostar aos autos o cálculo pugnado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70237 Nr: 1364-48.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fileno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

I. DEFIRO o pedido de fls. 46/47 e para tanto, DETERMINO a expedição 

carta precatória para Mangueirinha-PR para penhora e avaliação do imóvel 

indicado, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligência 

necessárias.

II. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente 

de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre 

o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

III. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os 

litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

IV. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de 

avaliação, venham-me conclusos para decisão.

V. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a 

parte exequente para pugnar o que entender de direito para o 

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

VI. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos 

conclusos.

VII. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 144-15.2015.811.0018

 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: Adalberto Tezini Molina Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evarini, José Roberto Alvim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

DEFIRO o pedido de ref: 31.

Expeça-se novo mandado citatório/carta precatória, que deverá ser 

cumprido pelo Sr. Meirinho na forma requerida pela requerente.

Concedo ao Sr. Oficial de justiça que cumpra a ordem de citação fora do 

horário previsto no art. 212 do NCPC, possibilitando-lhe que cumpra o 

mandado à noite, no feriado, no domingo ou em dias úteis fora do horário 

legal estabelecido, conforme disposto no art. 212, §2º do mesmo diploma 

legal.

Restando frustrada sua citação, proceda-se o Sr. Meirinho a citação por 

hora certa do executado, a termo do artigo 252, caput do CPC.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70653 Nr: 1600-97.2015.811.0018

 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: Denilson Arevalo de Moura - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, Facilita Correspondente 

Fiscal e Administrativo Ltda - ME - NIPOFLEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Homologo o pedido de desistência da ação em relação a parte requerida 

Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo LTDA-ME – Nipoflex, 

devendo seu nome ser retirado do polo passivo da presente ação.

No mais, considerando a ausência injustificada da parte requerida BMG na 

sessão de conciliação do CEJUSC, vista a parte autora para que se 

manifeste, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42389 Nr: 2818-05.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamborê - Industria e Comércio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16064, 

James Leonardo Parente de Avila - OAB:5367, Rodrigo Direne de 

Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juraci José Folle - 

OAB:4016-SC, Miguel Kerbes - OAB:23.246-SC

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 433 de 635



discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

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

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100994 Nr: 7255-79.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Agropecuária e Construções Ltda, 

Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Execução de Título Extrajudicial” proposto por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS E DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, 

qualificados nos autos.

Recebida a execução, determinou-se a citação dos executados para 

pagarem a dívida (f. 50).

Citados, mantiveram-se inertes.

Entre um ato e outro, a instituição credora peticiona nos autos informando 

que a empresa devedora se encontra em recuperação judicial (autos 

11482-29.2014.811.0015- 3ª Vara Cível de Sinop-MT), motivo pelo qual 

ocorreu a novação da dívida destes autos, requerendo a extinção desta 

execução.

Adiante, consta juntada da decisão que homologou a recuperação judicial 

da empresa executada.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Neste cenário verifico que a presente ação perdeu o objeto pretendido.

Sim, pois após a homologação judicial do plano de recuperação, as 

execuções individuais são extintas.

Considera-se que o crédito exequendo foi objeto de transação entre 

credor e devedor e faz parte do acordo estabelecido em prol da empesa 

recuperanda, tratando-se de um novo título, na forma do art. 59 da Lei 

11.101/2005, que poderá ser executado em caso de inadimplência.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO EXTINTO o presente feito em 

razão da perda do objeto e desaparecimento do interesse de agir e 

ausência do pressuposto de desenvolvimento regular do processo, nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

Custas pelo exequente.

Após transito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90310 Nr: 1813-35.2017.811.0018

 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: Luiz Vedrametto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02.10.2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (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.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81956 Nr: 2921-36.2016.811.0018

 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: Rosely Farias de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 

Bradesco Seguradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO - OAB:MG 103709, Wesley Manfrin Borges - 

OAB:8.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 D E C I S Ã O

Compulsando os autos, verifico que o médico nomeado solicitou dispensa 

da nomeação por mudança de domicilio. Assim nomeio o médico perito o 

Dr. Osvaldo Akira, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso (NCPC art. 466).

Destarte, em observância ao disposto na CNGC e ao teor da Resolução nº 

541/2007 – CJF, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais).

INTIME-SE o médico perito para que marque data e local para realização da 

perícia, o que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

 Mantenho as demais determinações da decisão de fls. 241/242.

Após, a conclusão dos trabalhos periciais, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, volte-me concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28890 Nr: 1445-41.2008.811.0018

 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: GDZ, GDZ, Giseli Joisse da Silva Zonta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736, Marcio Henrique P. Cardoso - OAB:7659-MT

 D E S P A C H O

Intime-se a parte requerida derradeiramente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente a guia de depósito judicial, referente a ficha de 

compensação de fls. 1161-v, sob pena de bloqueio online do valor 

remanescente.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 44027 Nr: 1137-63.2012.811.0018
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitmann e Bezerra Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Magno Morimã da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Através da petição de f. 147/148 a parte exequente pleiteia a utilização do 

sistema INFOJUD para localizar bens passíveis de penhora em nome do 

executado.

Quanto ao pedido de requisição a Delegacia da Receita Federal é pacífico 

o entendimento de que para a quebra do sigilo do devedor, mediante a 

requisição de informações fiscais à Receita Federal, é admitida 

excepcionalmente quando reste demonstrado que se esgotaram os meios 

ordinários para a obtenção de bens do devedor passíveis de penhora, o 

que não é o caso.

Sim, pois “A requisição judicial à Receita Federal para que informe sobre a 

declaração de bens do executado somente se admite em casos 

excepcionais, demonstrado que a exequente esgotou os esforços 

possíveis para obtê-los, com resultado infrutífero” (trecho de decisão 

monocrática do Min. Luís Felipe Salomão, 25/02/2011, no agravo de 

instrumento nº 1.370.318 – MS – 2010/0210778-0).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro o pedido pesquisas no sistema 

INFOJUD.

INTIME-SE o exequente para indicar bens a penhora no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69631 Nr: 1109-90.2015.811.0018

 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: Claudinei Fernandes Pedroti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

RECEBO O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, eis que preenchidos 

os requisitos do art. 534 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica Estadual na pessoa do seu representante 

judicial para que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como 

incidente a estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do CPC) e o 

pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72308 Nr: 2359-61.2015.811.0018

 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: Helio Faria Guimaraes, Lucimar Barbosa Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 [...]Trata-se de embargos de declaração interpostos tanto pela parte 

autora (Ref:38), quanto pela parte ré (Ref:39) ambas alegando omissão na 

sentença de mérito proferida nestes autos (Ref:34). [...].Desse modo, 

conclui-se que a possível omissão indicada pela autora inexiste, tanto é 

que a ação foi julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, pois não 

reconheceu o pedido de repetição do indébito, motivo pelo qual os 

embargos com relação a este tema devem ser improvidos.2. Quanto a 

parte ré: a sentença condenou o vencido no pagamento de 10% sobre o 

valor atualizado da causa, mencionando o art. 85,§2º do CPC. Porém, 

conforme ponderado pela requerida nestes casos em que há valor certo 

da condenação, deverá a condenação em pagamento de honorários ser 

baseada no valor da condenação e não da causa, conforme preceitua o 

mencionado artigo.Assim, o embargos da parte ré devem prosperar, 

alterando o valor devido de honorários que deverá ser calculado sobre o 

valor da condenação.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS RECEBO ambos 

embargos, IMPROVENDO quanto a parte autora e os ACOLHENDO quanto 

a parte ré para sanar a omissão apontada constante na condenação de 

10% sobre o valor da condenação e não da causa.Sendo assim, a 

sentença de Ref: 34, passará a conter a seguinte descrição:“EM FACE DA 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, CONDENO AS PARTES AO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS 

FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, 

NOS TERMOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 

SENDO QUE TAL MONTANTE DEVERÁ SER PAGO NA PROPORÇÃO DE 

50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA PARTE, SUSPENSAS EM 

RELAÇÃO AOS AUTORES ANTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA”.No mais, 

mantenho incólume a sentença proferida.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76239 Nr: 362-09.2016.811.0018

 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: Aparecido Gonçalves

 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 C I S Ã O

Denoto que a sentença proferida nos autos noticia que o benefício 

previdenciário pretendido pela parte autora fora implantado logo após a 

propositura desta ação ainda em sede administrativa pela autarquia ré.

Com isso, consta na referida sentença, o juízo reconheceu a implantação 

do benefício na via administrativa homologando o reconhecimento do 

pedido, que foi atendido antes da intimação da autarquia acerca decisão 

liminar.

Intimada, a autarquia apresentou informação do benefício implantado NB. 

614.725.755-6 com data de 28.04.2016.

Sendo assim, não há que se falar em erro material na sentença proferida 

eis que somente homologou o direito reconhecido pela autarquia.

Desse modo, eventual data de DIB nestes autos seria a da citação válida 

da autarquia (18.09.2017) para fins de cumprimento de sentença dada 

posterior a implantação administrativa.

Aguarde-se o transito em julgado da sentença e arquive-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 1941-31.2012.811.0018

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fatima de Oliveira Paz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

INDEFIRO o pedido de f. 94/95, já que a perícia médica de f. 91/92 

respondeu escorreitamente todos os quesitos formulados pelas partes e 

pelo juízo.

Colha-se o parecer ministerial.

Após, concluso para deliberação.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39273 Nr: 3294-77.2010.811.0018

 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: Marieta Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos. Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – 

RPV (s) - nos termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as 

cautelas de estilo, requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema 

eletrônico e-PrecWeb. Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte 

exequente para impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral do crédito. INDEFIRO o 

pedido de pagamento honorário sucumbenciais em face da parte 

exequente, pois o fato da parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita ter se sagrado vencedora na ação e tiver valores a receber em 

virtude disso, não altera sua condição de hipossuficiente, sendo incabível 

a compensação de tais valores para pagamento de honorários 

advocatícios, até mesmo pelo risco de ter seu crédito consumido por tais 

encargos. Não há falar em compensação de honorários devidos pela parte 

sucumbente na ação de conhecimento com aqueles que lhe são devidos 

na ação de execução ou nos embargos à execução, visto que se trata de 

créditos de natureza distinta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90343 Nr: 1834-11.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionárias Águas de Juara, Assis 

Gurgacz, Valdemir Tavares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, FABRICIO TSUJI ISHIKI - OAB:13218, Felicio Hirocazu 

Ikeno - OAB:3470

 DECISÃO

Recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a 

incidência das hipóteses de suspensão.

Sim, pois além de não reunir os requisitos exigidos para a tutela provisória, 

também se percebe a ausência de penhora, depósito ou caução na 

presente execução, condição imprescindível para a concessão da medida 

pretendida pelos embargantes, não sendo possível atribuir o efeito 

suspensivo pretendido.

A parte embargada/exequente já apresentou impugnação aos embargos, 

nos termos do artigo 920, I do CPC, conforme se vê das fls. 299/305.

Assim, intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 4000-55.2013.811.0018

 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: Ozires Cunha Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Takaaki Hosoume

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 (...)Afasto, portanto a preliminar arguida pela Seguradora Nobre.Não 

havendo outras preliminares ou questões prévias a serem enfrentadas 

passo, portanto, a sanear o processo resolvendo as questões 

processuais pendentes. Admito como meios de provas aptos a 

comprovarem as alegações das partes a prova testemunhal, depoimento 

pessoal e a prova documental, inclusive com a requisição de documentos, 

caso a parte demonstre a necessidade e pertinência, em audiência. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/2018 às 

14h30min.Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação 

de rol de testemunhas, a contar da intimação da presente decisão, sob a 

pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para 

cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do NCPC). Nos demais 

casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligência de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Caso seja arrolada testemunha residente 

em outra comarca e não haja compromisso de que a respectiva pessoa 

comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se carta precatória 

para inquirição, com prazo de sessenta dias para cumprimento do ato (na 

sequência intimando-se as partes quanto à expedição da carta precatória 

e para que a parte que arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a 

respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 2565-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Amauri Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO o pedido da parte autora (f. 45) e para tanto DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 02.10.2018 às 14h30min.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Fixo como ponto controvertido a comprovação do pagamento de entrada 

para aquisição do veículo, bem como eventual dano.

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98929 Nr: 6139-38.2017.811.0018
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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: Claudmira Lieber de Araújo Cazella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O S A N E A M E N T O Em sede de contestação a parte 

requerida alegou preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial (f. 

49/51).Em contrapartida a parte autora em impugnou (f. 55/64).Em análise 

dos autos denoto que as preliminares ventiladas pela parte requerida não 

merecem acolhimento, explico[...].Sendo assim, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para a data de 25.09.2018 às 14h30min.Fixo o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de testemunhas, 

sob a pena de preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três 

para cada parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em 

quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se 

necessária para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do NCPC). Nos demais 

casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios para 

diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo como 

desistência da oitiva requerida. Em se tratando de testemunha arrolada 

pela Defensoria Pública ou por advogado que patrocina a causa em 

função do convênio da assistência judiciária, expeça-se mandado para 

intimação das respectivas testemunhas (exceto se houver compromisso 

de apresentação em audiência independentemente de intimação).Em tal 

hipótese, a ser cumprido com os benefícios da justiça gratuita.Caso seja 

arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso 

de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, 

expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de sessenta dias 

para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado).Proceda-se as intimações necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73171 Nr: 2734-62.2015.811.0018

 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: Ernani Leori Lange

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza F.B. Dalpiaz-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DEFIRO o pedido da parte autora (f. 87) e para tanto DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 25.09.2018 às 15h30min.

Fixo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 1516-91.2018.811.0018

 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: Silaine Ferreira Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a certidão de Ref.11, da qual consta que o médico perito nomeado 

declinou de sua nomeação, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Certifique quanto à citação da autarquia para apresentar contestação e 

quesitos.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102370 Nr: 7948-63.2017.811.0018

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de 

Barros, Mandala Agropecuária e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT, 

Liza Keyko Uemura - OAB:21.557-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão retro, visando 

afastar a determinação de correção do valor da causa e complementação 

das custas em razão do valor corrigido, sob a alegação de que a 

executada encontra-se em recuperação judicial.

Requer o pagamento das custas ao final do processo ou o parcelamento 

das custas iniciais.

Pois bem. Inicialmente indefiro de plano o pedido de reconsideração para 

afastar o recolhimento de complementação de custas, eis que deve ser 

atacado por meio de recurso cabível.

No que tange ao pedido de pagamento ao final do processo, tal pedido 

também não merece acolhimento, pois é vedado pela CNGC, bem como o 

CPC permite o parcelamento das custas iniciais (art. 98, §6º do CPC).

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro ao embargante o parcelamento 

das custas iniciais em 06 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, §6º do 

CPC), devendo a primeira parcela ser paga em três dias, sob pena de 

extinção

Por orientação do Oficio Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux determino o envio 

da presente decisão ao Departamento de Controle de Arrecadação no 

e-mail: dca@tjmt.jus.br, para os lançamentos necessários quanto ao 

parcelamento das custas processuais.

Não havendo pagamento ou pedido de parcelamento, certifique-se e 

volte-me concluso.

Com o pagamento da primeira parcela, se tempestivos, recebo os 

presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 
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efeito suspensivo.

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, art. 

920 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26585 Nr: 4569-66.2007.811.0018

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belarmino Teodoro dos Santos, Etelvidia Maria 

Batista dos Santos, Gilberto Teodoro dos Santos, Hamilton Carlos dos 

Santos, Marta Maria dos Santos Murari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, ELCIO LIMA DO PRADO - OAB:4757, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A, SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:3546A

 Vistos etc.

Diante das informações constantes às f. 164 e ss, além da análise dos 

documentos apresentados por José Luiz Zampar Netto, entendo que 

restou obscura se a pretensão exordial incide, ou não, nos imóveis 

atualmente pertencentes a José Luiz. Se incidir, em tese, todos os pedidos 

formulados já foram cumpridos pela aludida parte, antes mesmo de seu 

chamamento ao processo.

Sendo assim, tenho por bem em determinar a retirada do bloqueio da 

matrícula ordenado na decisão de f. 125/126

Forte em tais fundamentos determino:

a) Oficie-se o CRI de Juara, para que proceda a baixa do bloqueio da 

matrícula;

b) Cumpra-se os itens "b" e "c" da decisão de f. 125/126, devendo ser 

requisitados diretamente da SEMA em Cuiabá.

c) Por fim, manifestem as partes, acerca das provas que desejam 

produzir, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92861 Nr: 3088-19.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Iván Zakidalski - 

OAB:39274, Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 S E N T E N Ç A

Trata-se Embargos de Terceiro proposta por Mandala Empreendimentos 

Imobiliários LTDA em desfavor Banco de Lage Landen Brasil S/A, 

referente ao processo de execução n. 73066.

Entre um ato e outro, as partes em comum acordo peticionaram informando 

que na execução o executado e a instituição bancária compuseram 

acordo, extinguindo o feito, motivo pelo qual pugnam pela desistência da 

presente demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, tendo a parte autora declarado que não possui mais 

interesse no prosseguimento da presente demanda, a extinção do feito 

medida que se impõe.

Assim HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Custas pela autora.

Honorários conforme acordado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 1522-98.2018.811.0018

 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: Edithe Maria Guiraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Ante a certidão de Ref.21, da qual consta que o médico perito nomeado 

declinou de sua nomeação, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Certifique quanto a citação da autarquia para apresentar contestação e 

quesitos.

Após, designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69924 Nr: 1248-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha de Souza Araujo, Romildo Araujo Costa, José 

Carlos Costa, Admilson Araujo Costa, Delzuita Araujo Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Amorim Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Diante da peculiaridade do caso, a fim de alicerçar o convencimento do 

Juízo quanto a pessoa que possui melhores condições de exercer a 

curatela do Sr. João Amorim Costa, tenho por bem designar audiência para 

oitiva dos envolvidos.

Desse modo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 

27.09.2018 às 15h30min.

Proceda-se as intimações necessárias para que tanto os requerentes 

quanto o requerido compareçam na solenidade, acompanhados de seus 

respectivos advogados.

Ciência ao MPE.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 91315 Nr: 2314-86.2017.811.0018

 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: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:OAB/MG 102.818
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 D E C I S Ã O

Indefiro o pedido de prova testemunhal pugnado pelo autor tendo em vista 

que não demonstrou sua imprescindibilidade, nem mesmo o que se queria 

demonstrar com a produção de tal prova.

Por outro lado, quanto ao pugnado pela parte requerida, em petitório de f. 

376 que requer como meio de prova a apresentação de extratos 

bancários do período em que os empréstimos possivelmente foram 

adquiridos, tenho que imprescindível a produção de tal prova, motivo pelo 

qual defiro o pleito.

Assim, determino que seja oficiado o Banco do Brasil, agência local, para 

que apresente no prazo de 15 (quinze) dias, o extrato bancário em nome 

do autor, dos meses de julho e agosto de 2012.

Com a juntada do extrato, volte-me concluso para proferir sentença.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 6736-07.2017.811.0018

 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: Anoaldo Antonio Bertolazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Ante a certidão de Ref.21, da qual consta que o médico perito nomeado 

declinou de sua nomeação, NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que 

deverá servir escrupulosamente o encargo. Destarte, em observância ao 

disposto no item 2.18.11 da CNGC, fixo os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas declinações são 

frequentes. O perito deverá responder os quesitos apresentados pela 

parte requerida e pelo Juízo.

Certifique quanto a citação da autarquia para apresentar contestação e 

quesitos.

Após, designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.

O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99185 Nr: 6277-05.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros, Agropecuaria Mandala Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposto por Itaú Unibanco 

S/A em face de Agropecuária Mandala LTDA, Douglas Martin Paes de 

Barros e Diego Martin Paes de Barros.

Recebida a execução, determinou-se a citação dos executados para 

pagarem a dívida (f.44).

Citados, mantiveram-se inertes.

Entre um ato e outro, a instituição credora peticiona nos autos informando 

que a empresa devedora se encontra em recuperação judicial (autos 

11482-29.2014.811.0015- 3ª Vara Cível de Sinop-MT), motivo pelo qual 

ocorreu a novação da dívida destes autos, requerendo a extinção desta 

execução.

Adiante consta juntada da decisão que homologou a recuperação judicial 

da empresa executada.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Neste cenário verifico que a presente ação perdeu o objeto pretendido.

Sim, pois após a homologação judicial do plano de recuperação, as 

execuções individuais são extintas.

Considera-se que o crédito exequendo foi objeto de transação entre 

credor e devedor e faz parte do acordo estabelecido em prol da empesa 

recuperanda, tratando-se de um novo título, na forma do art. 59 da lei 

11.101/2005, que poderá ser executado em caso de inadimplência.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO EXTINTO o presente processo em 

razão da perda do objeto e desaparecimento do interesse de agir e 

ausência do pressuposto de desenvolvimento regular do processo, nos 

moldes do art. 485, § 3º, do CPC, com fundamento no inciso IV do mesmo 

artigo.

Custas pelo exequente.

Após transito em julgado, ao arquivo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 6234-68.2017.811.0018

 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: Donato Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT., VERONICA 

ZLATIC RAMOS, Sergio Zlatic Ramos, Claudio Ramos, Wilson Ramos, 

ARLÊNE LATISSE RAMOS, MARIA ALICE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0

 D E C I S Ã O

Compulsando os autos, denoto que se faz imprescindível a produção de 

prova pericial, via exame de DNA, eis que se trata de direito 

personalíssimo e indisponível, não podendo “in casu” ser presumido 

somente pelos supostos irmãos do autor.

Sim, pois somente o suposto pai, já falecido, poderia aceitar ou negar a 

paternidade vindicada (art.1607 do Código Civil).

Ademais, não se permite transação em face de direitos indisponíveis 

(art.841 do CC).

Desse modo, conclui-se que o exame de DNA constitui meio idôneo para 

detectar a paternidade diante de seu alto grau de certeza.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a realização de exame de DNA 

entre os supostos irmãos e o autor.

Para tanto, DETERMINO que a Sra. Gestora Geral DESIGNE dia e horário 

para que proceda a coleta do material para realização do exame.

As despesas com o exame de DNA deverão ser suportadas pelas partes, 

que deverão ser informadas acerca do convênio que o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso possui com laboratório, para realização de 

exames de DNA por meio da Campanha “Pai Presente”, o que diminui 

consideravelmente o custo do referido exame.

 INTIMEM-SE ambas as partes compareçam ao fórum local, no dia e horário 

designados pela servidora responsável pela coleta, portando documentos 

pessoais de todos os envolvidos.

Após aguarde-se o resultado do exame.

Vindo o resultado, façam-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se e CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69696 Nr: 1138-43.2015.811.0018

 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: Romero de Sousa de Lima

 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:

 D E C I S Ã O

NOMEIO o médico Dr. Osvaldo Akira que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da 

CNGC, fixo os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. O perito deverá responder os quesitos 

apresentados pelas partes e pelo Juízo.

Designe-se data para a realização de perícia médica e informe o 

requerente.
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O Sr. Perito poderá usar da faculdade prevista no artigo 473, § 3° do CPC, 

devendo entregar o laudo no máximo 30 dias após o inicio da perícia.

 Com a vinda do laudo, manifestem-se as partes.

Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-31.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (ADVOGADO(A))

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE CRISTINA NOVAIS DA SILVA (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CORREIA BRAGA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Cancelo a audiência designada para a data de 18/09/2018 às 10:40 horas. 

Ato contínuo, 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.: 70646 Nr: 1593-08.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevir De Nardi Segatti Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Vistos etc,

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de VALDEVIR DE 

NARDI SEGATTI JÚNIOR dando-o como incurso nas sanções dos artigos 

306, § 1º, inciso II, c.c artigo 309, ambos da Lei 9.503/97.

A denúncia foi assim redigida:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 29 de maio de 2015, 

por volta das 23 horas, em via pública, mais precisamente na Avenida 

Francisco Sampaio, Centro, Distrito de Paranorte, Município de Juara/MT, o 

acusado conduzia veículo automotor, qual seja, uma caminhonete, cor 

branca, placa OBC-8332, com capacidade psicomotora alterada em razão 

da influência de álcool, pois, por meio de prova testemunhal, apresentava 

sinais que indicavam a alteração da capacidade psicomotora.

Na mesma oportunidade, dirigia o veículo acima mencionado, sem a devida 

permissão para dirigir, gerando perigo de dano”.

A denúncia foi recebida no dia 02 de julho de 2015 (ref. 04).

Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ref. 30).

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência para colheita de provas.

Nessa ocasião foram ouvidas as testemunhas Alex Gardes e Pedro 

Henrique Reis da Guia. A defesa do acusado desistiu do interrogatório do 

acusado.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência parcial 

da denúncia com a consequente condenação do acusado pela prática do 

delito descrito no artigo 306 do CTB (ref. 108).

 A defesa do acusado, por sua vez, apresentou seus memoriais 

pugnando pela absolvição, asseverando que as provas constantes nos 

autos não são suficientes para prolação de um decreto condenatório e, 

subsidiariamente caso de condenação requer a fixação da pena no mínimo 

legal (ref. 111).

Relatei o necessário, fundamento e decido.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE (ARTIGO 306, § 1º, INCISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO).

Visando verificar a materialidade delitiva do delito de embriaguez ao 

volante temos o auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos 

policiais militares, boletim de ocorrência e termo de interrogatório do 

acusado.

A autoria é incontestável.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Lei nº. 12760/12 conferiu nova 

redação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser 

despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, 

acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, 

prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 

Vejamos:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, 

de 2012) § 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por: I - 

concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de 

sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar 

alveolar; ou II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 

alteração da capacidade psicomotora. § 2º A verificação do disposto 

neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, 

perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito 

admitidos, observado o direito à contraprova. (Incluído pela Lei nº 12.760, 

de 2012) § 3º O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos 

testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado 

neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)”.

Em razão desta alteração, o CONTRAN editou a Resolução nº. 432/2013, 

prevendo em seu artigo 3º, que a confirmação da alteração da capacidade 

psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, 

um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de 

veículo automotor:

I - exame de sangue;

 II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo 

órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em 

caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem 

dependência;

 III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar 

(etilômetro);

 IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade 

psicomotora do condutor.

Portanto, no caso de inexistir provas técnicas do teste de alcoolemia e 

etilômetro, poderá recorrer-se a comprovação dos sinais de embriaguez.

Colhe-se do depoimento prestado pelo policial militar Alex Gardes perante 

a autoridade policial que a guarnição da polícia militar estava realizando 

rondas no distrito de Paranorte, quando avistou o acusado conduzindo um 

veículo automotor tipo camioneta e ao abordá-lo avistou-o segurando uma 

lata de cerveja em uma das mãos e se encontrava sob o efeito de bebidas 

alcoólicas e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão 

de tal substância.

 Relatou que o réu apresentava forte odor etílico, andar cambaleante, 

diminuição da coordenação motora e voz “pastosa” dentre outros sinais 

característicos de embriaguez alcoólica.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa a testemunha confirma os 

fatos relatados perante a autoridade policial.

No mesmo sentido temos o testemunho do policial Pedro Henrique Reis da 

Guia que fazia parte da equipe de serviço que atendeu a ocorrência, e 

também confirmou que o conduzido Valdevir de Nardi Segatti Júnior estava 

em visível estado de embriaguez alcóolica, inclusive esclareceu que no 

momento da abordagem policial o acusado estava com uma latinha de 

cerveja na mão.

O acusado não foi ouvido em Juízo e perante a autoridade policial negou 

veemente a autoria do delito.

Nessa senda percebe-se que os depoimentos prestados em juízo, sob a 

égide da ampla defesa e contraditório é harmonioso, coerente, 
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encontrando respaldo na narração contida na denúncia, não havendo que 

se falar em falta de provas de materialidade e autoria delitiva.

Diante disso, pelo que se extrai do cotejo probatório coletado em juízo, 

verifica-se que resta cristalizado que o réu foi o autor do fato narrado na 

denúncia, estando comprovado que estava conduzindo veículo automotor 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o 

que se revela suficientemente capaz de embasar seu decreto 

condenatório.

 Nesse sentido o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça desse 

Estado:

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO 

PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, COM FULCRO NO ART. 397, INCISO III DO CPP – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DA 

AÇÃO PENAL, EM FACE DA EXISTÊNCIA DO DELITO E INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE 

DOCUMENTO PERICIAL PARA COMPROVAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ 

– TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES 

DEMONSTRANDO A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO 

AGENTE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Considerando que a atual 

redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possibilita a 

comprovação da alteração da capacidade psicomotora por meio de teste 

de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros 

meios de prova em direito admitidos, reforma-se a r. sentença para dar 

prosseguimento à ação penal, uma vez comprovada a existência do crime 

e os indícios de autoria por meio dos depoimentos dos policiais militares, 

aliados à confissão extrajudicial do agente acerca da ingestão de bebida 

alcoólica no dia do fato. (Ap 122573/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

07/02/2018).

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO.

Quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, embora haja indícios de sua 

autoria, entendo não haver provas cabais do cometimento do crime, haja 

vista que não restou comprovado que o acusado, com sua conduta, tenha 

gerado perigo concreto de dano ao conduzir o veículo automotor.

Nesses casos, como é cediço, deve prevalecer o princípio do in dubio pro 

reo sendo a absolvição, por esse delito, de rigor. Nesse sentido é o 

entendimento dos nossos tribunais:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO 

NÃO HABILITADA GERANDO PERIGO DE DANO. INSUFICIÊNCIA DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 

Diante da ausência de elementos probatórios firmes e seguros no sentido 

de que o réu tenha gerado perigo de dano à segurança viária, impositiva a 

sua absolvição, com fundamento no princípio da prevalência de seu 

interesse - in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO. (Recurso Crime Nº 

71004030565, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: 

Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 12/11/2012)”. (TJ-RS - RC: 

71004030565 RS , Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 

12/11/2012, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 13/11/2012).

Ademais, resta claro que o delito previsto no art. 309 do Código de 

Trânsito Brasileiro é absorvido pelo delito do art. 306 do mesmo diploma 

legal, uma vez que esse delito é mais grave que aquele. Nesse diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. 

PROVAS ROBUSTAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA NÃO ACOLHIDOS. 

CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. CRIME DE 

DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 309 DO CTB. ABSORÇÃO. FALTA DE 

HABILITAÇÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO 

CTB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O CRIME DE CONDUÇÃO 

DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB), QUANDO OCORRE NO 

MESMO CONTEXTO, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGINDO O MESMO 

BEM JURÍDICO (INCOLUMIDADE PÚBLICA) DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE (ART. 306, CTNB), FICA POR ESTE (MAIS GRAVE) 

ABSORVIDO, PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, CONFIGURANDO A 

INABILITAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA 

PREVISTA NO ART. 298, INCISO III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 

20100710224492 DF 0022189-33.2010.8.07.0007, Relator: SILVÂNIO 

BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2013, 2ª Turma 

Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2013 . Pág.: 218). 

Grifei.

 Esclareço, por fim, que deve incidir a agravante descrita no artigo 298, 

inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro, na segunda fase na dosimetria de 

pena, já que ficou demonstrado que o acusado não possuía Carteira 

Nacional de Habilitação para conduzir veículo automotor.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para absolver o denunciado 

VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JÚNIOR do crime tipificado no artigo 309 do 

CTB, e condená-lo nas penas do art. 306 c/c artigo 298, III ambos da Lei nº 

9.503/97, cuja pena, passo a dosar.

O delito cometido pelo acusado possui pena de detenção de 6 (seis) 

meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos 

antecedentes criminais do acusado, verifica-se que o acusado possui 

outras ações penais em andamento, contudo, não serão consideradas 

para fins de maus antecedentes, tendo em vista a redação contida na 

Súmula 444 do STJ; em relação à conduta social não verifico a presença 

de nenhuma circunstância que indique ser o réu pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado; quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, nem há afinação especial do delito praticado com a 

personalidade do agente; acerca dos motivos da prática do delito, veja-se 

que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes; quanto às 

circunstâncias são neutras, vez que normais à espécie; quanto às 

consequências não há registro nos autos de danos causados pela 

conduta do acusado; e nada se pode falar acerca do comportamento da 

vítima, já que o ofendido é a coletividade.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 6 (seis) meses de 

detenção.

Não verifico a presença de circunstância atenuante. Observa-se a 

presença de circunstância agravante relativa ao fato do autor estar 

dirigindo sem carteira (art. 298, III do CTB). Assim agravo a pena em 3 

(três) meses, passando a dosá-la em 09 (nove) meses de detenção.

Não há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena presente 

nestes autos, razão pela qual fica o acusado condenado definitivamente a 

pena de 9 (nove) meses de detenção.

Fixo a pena de multa em 10 dias-multa e, considerando a capacidade 

econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de 

liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o réu não é 

reincidente em crime doloso, e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta 

social e a personalidade da condenada, bem como os motivos e as 

circunstâncias indicam que a substituição da pena é suficiente para a 

reprovação do delito.

 Considerando que o réu foi condenado pena inferior a um ano (art. 44, § 2 

do Código Penal), ser-lhe-á aplicada, em substituição à pena privativa de 

liberdade, uma pena de restrição de direitos, consistente em prestação 

pecuniária, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo juízo das 

execuções;

Verifica-se que o autor fora condenado por dirigir embriagado. Assim, fica 

proibido o autor de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor durante nove meses a contar da data do trânsito em julgado da 

sentença.

Assim, condeno o réu VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JÚNIOR a pena de 

06 (seis) meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, 

§2º, c), e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente na época dos fatos. Também fica proibido o autor de obter 

permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor durante seis meses 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para entregar em 48 horas, à 

autoridade judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se 

houver (art. 293, § 1º, do CTB).

O réu poderá apelar em liberdade, em face da dimensão da pena aplicada 

em virtude da substituição e com relação ao regime inicial de cumprimento 

(aberto).
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Ao intimar o réu da sentença, advirta-se que as condições da substituição 

de pena serão estabelecidas em audiência admonitória presidida pelo Juiz 

da execução penal.

Oficie-se ao DETRAN sob a proibição do autor de obter permissão ou 

habilitação para dirigir veículo automotor durante nove meses a contar da 

data do trânsito em julgado da sentença.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o valor da fiança 

prestada pelo acusado deverá ser utilizado para pagamento das custas 

processuais. O restante do valor, caso houver, deverá ser recolhido ao 

Fundo Penitenciário conforme determina o artigo 978 § 1º do CNGC.

Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais for necessário.

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

Após arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 Vistos etc, a testemunha Daniel Thiago Martins Gonçalves prestou 

depoimento afirmando que a autoridade policial Carlos Henrique Engelmann 

rasgou o papel que continha seu testemunho dado na fase extrajudicial e 

inseriu informações falsas em seu novo depoimento. Desta forma foi 

chamada perante este Juízo a autoridade acima referida para confrontar 

suas alegações. A testemunha referida (Carlos Henrique) negou 

veementemente que teria praticado os fatos narrados por Daniel, razão 

pela qual, por estarem presentes os requisitos do artigo 302 do CPP foi 

dada voz de prisão à testemunha Daniel por este Juízo. Sai o Ministério 

Público intimado para se manifestar acerca do pedido de revogação da 

prisão preventiva. Dê-se vistas dos autos às partes para apresentação de 

memoriais finais. Remeta-se cópia do depoimento da testemunha Daniel 

Thiago, bem como desta decisão e remeta à douta autoridade policial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 33131 Nr: 831-02.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jary Santana de Abreu, Edson Altamir Gomes, 

Vinícius Tiago Pais Simão dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos, 

Carlos Claudino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 Autos nº 831-02.2009. 811.0018 – Cód. 33131

Denunciado: Jary Santana de Abreu e outros

Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

JARY SANTANA DE ABREU, EDSON ALTAMIR GOMES, VINÍCIUS TIAGO 

PAIS SIMÃO DOS SANTOS, HILDENRADO JOSÉ PAIS DOS SANTOS E 

CARLOS CLAUDINO DE MELO em que se apura a suposta prática do crime 

previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A denúncia foi recebida no dia 03 de setembro de 2010 (fls. 150/151).

É o relato. Fundamento.

Decido.

 A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Pois bem, o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, tem pena 

máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, de modo que 

prescreve em 8 (oito) anos, nos moldes do inciso IV, do artigo 109 do 

Código Penal.

Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Verifica-se que já se passaram mais de 8 (oito) anos desde o recebimento 

da denúncia sem que ocorresse qualquer causa interruptiva ou 

suspensivo da prescrição.

Assim, verificando o decurso de mais de 8 (oito) anos do recebimento da 

denúncia até o presente momento, a decretação da extinção da 

punibilidade é medida de rigor.

Sendo matéria de ordem pública, mister o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do lapso 

temporal supracitado.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade 

de Jary Santana Abreu, Edson Altamir Gomes, Vinícius Tiago Pais Simão 

dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos e Carlos Claudino de Melo, 

com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal para reconhecer o 

implemento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato.

Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será 

comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, 

para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das 

sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

Ciência ao Ministério Público.

Após, certificado o trânsito em julgado arquive-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Juara/MT, 03 de setembro de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68335 Nr: 481-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleucir Luiz Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Logo, apenas verificando a presença de existência manifesta de causas 

de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, ou restando evidente que o 

fato não constitui crime, é que o juiz poderá absolver sumariamente, ou 

seja, sem que dê continuidade à instrução processual, com produção de 

provas, e apreciação de debates ou contraditas sobre fatos que 

demandem análise judicial.No caso em tela, há indícios da existência do 

juízo de reprovação da conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos 

requisitos para o recebimento da denúncia é justamente a justa causa 

para o seu oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a 

exigência de um lastro mínimo de provas para a deflagração de uma ação 

penal, ou seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade 

e autoria do delito.Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, 

art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

setembro de 2018 às 17h30min. Intime-se o acusado e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 
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torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Intime-se o(s) advogado(s) do réu, via DJE, procedendo, para 

tanto, o devido cadastramento.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 34496 Nr: 2046-13.2009.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana da Conceição Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Vistos etc,

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de Luciana da Conceição Monteiro pela prática em, 

em tese, do crime de furto qualificado.

A denúncia foi recebida no dia 25 de setembro de 2017 (ref. 7).

 A denunciada foi devidamente citada e em seguida apresentou resposta à 

acusação, em que alegou inexistência de provas da autoria delitiva, bem 

como pugnou pela desclassificação do crime de furto para apropriação 

indébita (ref. 16).

É o relato do necessário. Decido.

Quanto ao pedido de absolvição sob a alegação de inexistência de provas 

da autoria delitiva, entendo que a presente ação apresenta lastro 

probatório mínimo apto a justificar a deflagração da persecutio criminis.

Malgrado os argumentos lançados pela acusada em suas respostas à 

acusação, tenho que restam presentes elementos suficientes que, ao 

menos em tese, indicam suposta prática delituosa narrada na denúncia.

De fato, pelos documentos acostados aos autos, numa análise preliminar, 

não vislumbro que a conduta imputada a acusada seja atípica, pois há 

indícios de que a denunciada subtraiu a quantia narrada na denúncia 

pertencente a vítima.

 Tais fatos, portanto, são suficientes para referendar a justa causa para a 

ação penal, a qual, conforme cediço se consubstancia na presença de 

suporte probatório mínimo a lastrear a acusação.

Verifica-se, portanto, a presença de indícios de que a acusada pode ter 

agido de forma contraria à lei, mostrando-se cabível e adequada a 

presente ação penal para a apuração de tais fatos.

 Ademais, no que tange ao pedido de desclassificação, o argumento 

reclama produção de prova, o que o impede de acolhê-lo nessa fase 

processual.

Ademais, verifica-se que há indícios da existência do juízo de reprovação 

da conduta praticada pelo réu, uma vez que um dos requisitos para o 

recebimento da denúncia é justamente a justa causa para o seu 

oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a exigência de um 

lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de 

convencimento possível sobre a materialidade e autoria do delito.

Consigno que a abertura de fase instrutória não implica em Juízo de 

certeza, tampouco se traduz na condenação do denunciado, significando 

unicamente, a instauração do procedimento por intermédio do qual se 

perseguirá a descoberta da verdade real.

Quanto as demais alegações, estas devem ser analisadas no mérito da 

causa, haja vista o questionamento quanto às provas, o que me leva a 

concluir que se confunde com o mérito da questão.

Cumpre ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas indícios 

da autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução criminal.

Outrossim, 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. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 23 de outubro de 2018, às 18h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime-se a acusada e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas 

residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa da ré.

Às providências.

Cumpra-se

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 08/2018/DF

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, torna pública AS INSCRIÇÕES 

DEFERIDAS, DATA E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS, 

referente ao Processo Seletivo para Estagiário da Comarca de Juína-MT.

Art. 1º - Tornar pública as inscrições deferidas, abaixo relacionadas:

 1 – Adriana Kelly Bazzi da Silva 2 – Amanda Bassani 3 – Amanda Duarte 

Guimarães 4 – Andreia Rodrigues de Carvalho 5 – Andressa Ferreira de 

Souza Freitas 6 – Andrieli Cardoso Marques 7 – Alessandra Freitas de 

Queiroz 8 - Alison Cordeiro da Silva 9 –Bárbara Nogueira Barbosa 

Machado 10 – Bruna Thaynara Guimarães Garcia 11 – Bruno Aparecido 

de Andrade 12 – Carla Gisele Félix Dourado Guimarães 13 – Carina Pereira 

de Carvalho 14 – Daniele Rodrigues Cardoso 15 – Danyla Rodrigues Simão 

16 – Dener Weslley Pretell Rocha 17 – Diógnes Cardoso 18 – Dherlin 

Marques da Rocha 19 – Eduardo Martins Jacinto 20 – Elvis Casquet Ribeiro 

21 – Emilly Araújo Gonçalves 22 – Erick Roz Bueno Castanhoso 23 – Erike 

Darikel R. Silva 24 – Gabriela Larissa Fernandes 25 – Gabrielly da Silva 

Batista 26 – Giovana Ellen de Lima 27 – Hantss Eugênio dos Santos 28 – 

Isabella Crystina Gonçalves da Silva 29 – Kayto Cesconeto Gava 30 – Keli 

Cristina Rosa de Souza da Silva 31 – Kessia Fernanda da Silva Dutra 32 – 

Joyce Souza Marim da Silvia 33 – João de Oliveira Gomes 34 – Joselaine 

Maria Sena Pires 35 – Josué Martins da Silva 36 – Laís Mateus Vieira 37 – 

Lois Lene Bento de Souza 38 – Manoela Souza dos Santos 39 – Maria 

Loiza Pereira Nunes 40 – Marcella Venâncio dos Santos 41 – Marcio 

Junior Tenório dos Santos 42 – Muriane Nunes Gomes 43 – Naiara Eliete 

Balick Lima 44 – Pâmella Luana Simão da Silva Oliveira 45 – Poliana 

Nogueira da Silva 46 – Regiane Greiciele Rosa de Souza 47 – Renan Paulo 

de Souza 48 – Robson Neves de Souza 49 – Tatiane dos Santos Braga 50 

– Thainara Fernanda Santana de Almeida 51 – Thiago Fernandes de Paula 

52 – Vanderleia Nubia Mostacedo Coroni 53 – Vanessa Carminat

Art. 2º - A prova será realizada no dia 16 de setembro de 2018, na Escola 

CEJA Alternativo, localizada na Av. Loderites da Rosa Correia, Centro, em 

Juína, no horário das 08h às 12h. Juína, 30 de agosto de 2018 FABIO 

PETENGILL Juiz Diretor

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-54.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE AMORIM JUNIOR (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000145-54.2018.8.11.0025 

AUTOR(A): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA RÉU: EMPRESA DE 

TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME, ANTONIO DE AMORIM JUNIOR 

VISTOS. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 

Oficie-se à instância superior prestando as informações requeridas. 

Após, considerando o deferimento liminar da tutela recursal, determinando 

o prosseguimento do feito independentemente do recolhimento das custas 

processuais, cumpra-se a determinação contida no decisum de ID. 

13738491. Às providências. Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001548-92.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: WELBER ALLAN DE 

OLIVEIRA, FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA VISTOS. Oficie-se à 

instância superior prestando as informações requeridas. Após, 

considerando que a matéria debatida no recurso interposto está 

relacionada ao mérito da lide, determino o sobrestamento do feito até seu 

julgamento definitivo. Oportunamente, tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. Às providências. Juína/MT, 

31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000505-86.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

ARACY PERON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Maguila (REQUERIDO)

Tazonias Araujo dos santos (REQUERIDO)

MATEUS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LOURIVAL CASTILHO PIMENTEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000505-86.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, ARACY PERON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: LOURIVAL CASTILHO PIMENTEL, TAZONIAS ARAUJO DOS 

SANTOS, MAGUILA CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Carta Precatória 

oriunda da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de 

Cuiabá/MT, para cumprimento de ordem liminar de reintegração de posse, 

exarada nos autos de cód. 1078711, em trâmite parente aquele Juízo. 

Determinada a execução da ordem deprecada, aportou aos autos a 

certidão de ID. 14189585, informando o seu integral cumprimento. Ato 

contínuo, manifestarem-se os requeridos defendendo, em síntese, a 

necessidade de revogação da decisão liminar porque a carta precatória 

teria sido distribuída fora do prazo legal. Em que pese o pedido formulado, 

tenho que a competência para apreciar a questão relativa a revogação da 

medida liminar é do juízo deprecado, razão porque, havendo integral 

cumprimento da missiva, determino sua devolução ao juízo de origem, para 

conhecimento das questões levantadas, mormente porque a tese de que 

medidas liminares se revogam por causa do prazo para distribuição da 

deprecata é um tanto quanto frágil e não justifica o sobrestamento da 

ordem exarada pelo juízo deprecante. Às providências. Juína/MT, 31 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (RÉU)

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001409-43.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA RÉU: 

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARAES VISTOS. Acolho a emenda formulada pelo autor por meio da 

petição de ID. 11422666. Promovam-se as anotações necessárias para 

retificar o polo passivo registrando a inventariante, Selma Pinto de Arruda 

Guimarães, como representante do espólio de Gilson Ferreira Guimarães. 

Após, 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, 31 de agosto 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000244-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN (ADVOGADO(A))

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

MARCISIO FOLETTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA (ADVOGADO(A))

CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000244-58.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: ELIANE MOREIRA DA COSTA, ANDREIA MOREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Acolho a cota 

ministerial de ID. 10452037. Oficie-se ao INSS, solicitando informações 

quanto a existência de dependentes do de cujus registrados nos 

cadastros da Previdência Social. Após, vista ao Ministério Público. Às 

providências. Juína, 31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000276-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000276-63.2017.8.11.0025 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MARCOS MARCELO DOS SANTOS VISTOS. A citação por edital deve ser 

excepcional e admitida apenas quando não tiver sido possível outra forma 

de citação da parte. Observa-se que o autor não comprovou ter 

promovido qualquer diligência a fim de localizar o endereço atualizado da 

parte requerida. Portanto indefiro, por ora, a citação por edital. Com este 

entendimento, corrobora o e. Tribunal de Justiça do Paraná, senão 

vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

VERIFICADA.ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA.NULIDADE DA CITAÇÃO 

POR EDITAL.NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 
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DEVIDOS.PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES.01. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente 

tem cabimento depois de esgotadas todas as diligências possíveis quanto 

à localização do requerido, o que não ocorreu nos autos.02. Acolhida a 

exceção de pré-executividade, com extinção da execução, são cabíveis 

honorários de sucumbência.03. O prequestionamento é atendido pelo 

enfrentamento das questões trazidas pelas partes ao conhecimento do 

Tribunal.Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. 

(TJPR - 16ª C.Cível - EDC - 1102373-9/01 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar Bellio - Unânime - - 

J. 09.07.2014)) (grifos) Portanto, intime-se o autor para informar o 

endereço atualizado da requerida, ou requerer o que tem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. 

Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000635-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000635-47.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: PAULO ALVES FEITOSA VISTOS. 

Ante a notícia de que o contrato objeto a presente lide foi cedido à 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS (ID. 14808690), promova-se a 

alteração do polo ativo (parte e procuradores), inclusive junto ao 

distribuidor. Após, intime-se a autora para comprovar a notificação do 

devedor, nos termos do artigo 290 do Código Civil, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Providências necessárias. Juína (MT), 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-20.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO (EXECUTADO)

AGNALDO EGIDO NUNES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000598-20.2016.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: AGNALDO EGIDO 

NUNES JUNIOR, MICHELLEN CRISTINA AMARAL TEODORO VISTOS. 

Considerando que os sistemas SIEL (eleitoral) e INFOSEG têm apresentado 

resultados mais eficientes na localização de informações sobre o 

endereço atualizado das partes, determino que a diligência requerida seja 

realizada por meio de tais ferramentas. Restando frutífera a providência, 

cite-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Juína/MT, 3 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001447-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMAR CARBONO (REQUERENTE)

JAIME CANDIDO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CAIVANO (REQUERIDO)

ANA RUTH ARRUDA CAIVANO (REQUERIDO)

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001447-55.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: WALDEMAR CARBONO REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

CAIVANO, ANA RUTH ARRUDA CAIVANO VISTOS. Consoante teor da 

certidão de ID. 11225236, o Sr. Oficial de Justiça informou que não 

promoveu a avaliação do bem, porque não localizou o imóvel descrito na 

exordial, pugnando, portanto, pela intimação do autor para correta 

indicação da sua localização, ou ainda, ou ainda, pela nomeação de perito 

engenheiro florestal. Instado a se manifestar, o exequente postulou pela 

nomeação de perito engenheiro florestal. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que não procede a pretensão do exequente 

e, isso porque, compete às partes e não ao Poder Judiciário, promover 

diligências no sentido de obter informações que interessem à defesa de 

seus direitos. Com isso, intime-se o exequente para indicar a correta 

localização do bem penhorado, no prazo de 15 dias, sob pena de 

devolução da missiva sem cumprimento. Às providências. Juína/MT, 3 de 

setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000945-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR IRINEU OLIVEIRA DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

IRACI OKBA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NERIS FILHO (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000945-19.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: IRACI OKBA RIKBAKTATSA INTERESSADO: RAIMUNDO 

NERIS FILHO ALVARÁ JUDICIAL VISTOS. Intime-se a autora para 

regularizar o polo ativo da lide, incluindo todos os herdeiros de cujus, no 

prazo de 15 dias. Ainda, oficie-se ao Banco Bradesco, para que 

apresente extrato atualizado dos valores depositados em nome do de 

cujus Raimundo Neris Filho, na agência nº 1582-2, conta nº 0523762-9. 

Oportunamente, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Às 

providências. Juína/MT, 3 de setembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001118-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

CARLOS ALEXANDRE GUTERRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001118-43.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: FRANCISCO NUNES DE ARAUJO FILHO EXECUTADO: 

JONATHAN CARDOSO DE AZEVEDO VISTOS. Ante ao recolhimento das 

custas processuais devidas (ID. 13116761), recebo os embargos à 

execução para discussão, eis que tempestivos, nos termos do art. 915 do 

NCPC. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que 

não demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, 

conforme elenca o art. 919, §1º, do NCPC, em especial pela ausência de 

garantia do juízo. Ademais, as questões abordadas pela embargante 

merecem dilação probatória ampla, incompatível, pois, com a tutela 

requerida em sede de urgência. Intime-se, pois, a embargada para, no 

prazo legal, manifestar sobre os presentes embargos, nos termos do Art. 

920 do NCPC. Às providências. Juína/MT, 4 de setembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000533-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO VENANCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte Requerida, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da petição do perito que arbitrou os honorários, no prazo legal.

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)

 

Certifico que o comprovante de pagamento referente a diligência do Oficial 

de Justiça não acompanhou a petição juntada pela Dra. Bianca Bergamin 

Mondadori.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130653 Nr: 2943-39.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA ALVES FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.: 130033 Nr: 2512-05.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Matias de Almeida

 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:

 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.: 130659 Nr: 2949-46.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.: 130668 Nr: 2957-23.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GARCIA CAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.: 130666 Nr: 2955-53.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO MIOTTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.: 130850 Nr: 3080-21.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CRISTINA KUSKOKI- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 130181 Nr: 2616-94.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/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.: 131332 Nr: 3387-72.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. DA COSTA - PRODUTOS NATURAIS

 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 Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 446 de 635



 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130061 Nr: 2531-11.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENIVALDO DUTRA KAHENA MOTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 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.: 131266 Nr: 3346-08.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTAIR RIBEIRO DE ALMEIDA

 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.: 130669 Nr: 2958-08.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.: 131333 Nr: 3388-57.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RAMOS MECÂNICA E TORNEARIA MASTER 

DIESEL

 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 Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130848 Nr: 3078-51.2017.811.0025

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLI ALVES DE AMEIDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 

- OAB:5422-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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000545-39.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO (ADVOGADO(A))

BRIGIDA SANTANA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CAITANO DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000545-39.2016.8.11.0025. AUTOR(A): BRIGIDA 

SANTANA DE ALVARENGA RÉU: JOSÉ CAITANO DO NASCIMENTO 

VISTOS, Trata-se de ação de reintegração de posse aviada por Brigida 

Santana de Alvarenga em face de José Caetano Nascimento, na qual 

busca a demandante ser reintegrada na sua cota parte do lote 094, do 

projeto de assentamento PA Vale do Seringal, denominado sítio Flor da 

Mata, município de Castanheira/MT, porque, segundo ela, o imóvel em 

questão teria sido adquirido pelos litigantes no ano de 1998, quando 

conviviam em união estável e, ao se ausentar do imóvel para cuidar de um 

filho doente quando retornou foi impedida de adentrar na propriedade rural 

pelo requerido. Em sede de contestação não foram alegadas preliminares 

ou matérias prejudiciais de mérito, estando o processo em ordem, sem 

vícios ou irregularidades pendentes de saneamento e presentes os 

pressupostos processuais de existência e validade da relação constituída, 

bem como correlatas condições da ação. Assim, não havendo 

preliminares ou questões prejudiciais de mérito, DECLARO SANEADO O 

FEITO, nos termos do art. 357, do CPC. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 15h30min.. Consigne-se 

que caberá aos advogados das partes informarem ou intimarem as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 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, CPC. Se preferir, 

poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000233-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000233-92.2018.811.0025 

REQUERENTE: Terezinha Maria da Silva REQUERIDO: Estado de Mato 

Grosso e Município de Juína VISTOS, Cuida-se de ação cominatória de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, manejada por 

Terezinha Maria da Silva, por meio da qual pretende a concessão de 

ordem mandamental consistente no franqueamento de vaga em hospital 

público ou conveniado ao SUS, com a finalidade de assegurar a realização 

da cirurgia para correção de estrabismo em seu olho esquerdo, que no 

caso da paciente não é de caráter estético, na medida em que tal condição 

reflete no olho direito e reduz cada dias mais a sua visão. Aduz que ano 

de 2015 o médico responsável pelo seu tratamento elaborou laudo para 

solicitação de autorização de internação hospitalar para submete-la a 
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procedimento cirúrgico para correção do estrabismo, todavia, passados 

três anos do requerimento, nada foi realizado, o que acabou por precipitar 

o ajuizamento da presente ação, de modo a compelir o ente estatal a 

assegurar o seu direito de saúde. Verbera que o direito de acesso amplo 

e universal à Saúde é prerrogativa constitucional do cidadão, e um dos 

vetores dos direitos sociais consagrados no art. 6º da Carta Política, 

conforme explicita o art. 196 da mesma Constituição Republicana, e, nesse 

sentido, sendo explicita a situação de carência econômica da enferma, por 

conta da condição de saúde que lhe impediria exercer quaisquer funções 

laborais, estaria caracterizada a indiscutível presença do direito de 

receber, de modo efetivo e concreto, a prestação material da garantia 

constitucional prometida no Texto Maior. Aduz que o procedimento é 

essencial e emergencial por que a sua não realização vem trazendo 

complicações irreversíveis à visão do seu olho esquerdo, bem como vem 

diminuindo a visão do direito, que já é baixíssima. Antes de analisar o 

pedido de tutela de urgência, determinou-se a manifestação do NAT/JUS 

sobre o aspecto técnico da pretensão, sobrevindo o parecer de ID. 

13375171, aduzindo que a última documentação de cunho médico 

relacionado à condição da requerente é datada de 19/10/2016, sendo 

impossível aferir a sua atual condição clínica, de forma a possibilitar a 

indicação dos tratamentos necessários e promover a avaliação do caráter 

de urgência/emergência da pretensão. Instada a se manifestar, a 

requerente defendeu que sua condição médica é irreversível, razão 

porque perdura até os dias de hoje. Afirma, ainda, que não trouxe exames 

mais recentes porque mesmo tendo se dirigido à Unidade Básica de Saúde 

deste município para nova avaliação, não há previsão para ser atendida, 

porém, ressaltou que irá solicitar novo encaminhamento médico e, assim, 

apresentar a documentação requerida. Feito esse resumo fático, e por se 

tratar de pedido de tutela de urgência, na modalidade satisfativa, 

estreita-se a cognição judicial, nesse instante, à verificação dos 

pressupostos legais esculpidos no art. 300 do NCPC, que autorizam o 

deferimento da medida de urgência. É até ocioso salientar que em se 

tratando de tutela antecipatória, o juízo de prelibação, por sua própria 

natureza, é de caráter precário e não enseja adiantamento de mérito, 

ainda que nas tutelas satisfativas o direito emergencial se aproxime 

bastante daquele desejado ao cabo da fase cognitiva. Fixadas essas 

balizas, não obstante seja indiscutível o direito à saúde não apenas como 

expressão primeira e concreta do direito à vida, mas também como 

sinônimo de dignidade da pessoa humana, valor consagrado como 

fundamento da República na Constituição de 1988, salta aos olhos que na 

hipótese versanda não existe nem urgência, ao menos aquela que se 

demonstra de plano, muito menos plausibilidade na alegação suscitada, 

uma vez que é impossível inferir, de plano e com as provas até aqui 

acostadas aos autos, a superior emergência que o caso da autora 

apresenta em face de todos os demais procedimentos eletivos que se 

encontram aguardando a fila do Sistema Único de Saúde. A jurisprudência 

pátria, em evidente mudança de rumos e de postura, passou a afirmar, de 

modo expresso, que o balizamento acerca do cabimento da concessão de 

medidas judiciais de urgência em casos de saúde, deve se estruturar, em 

casos de cirurgias, em uma premissa bastante clara: a emergencialidade 

do procedimento. Não se está aqui dizendo que somente procedimentos 

de vida ou morte deverão ter atendimento no SUS, até mesmo porque há 

uma plêiade de especialidades e de atendimentos nos hospitais públicos 

nacionais, mas há uma clara guinada de comportamento, porque agora se 

exige da parte pretendente que aponte o porquê e quais os motivos que 

tornam sua condição de saúde especial a ponto de justificar a superação 

da fila de espera e o adiantamento no atendimento médico do requerente. 

Colho precedente jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA 

ANTECIPADA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NATUREZA ELETIVA – 

PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL – VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA 

NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de 

cirurgia de natureza eletiva e, neste momento, em juízo de cognição 

sumária não exauriente, não há premência da cirurgia a ponto de justificar 

a não observância da fila de agendamentos do SUS, deve-se aguarda o 

trâmite processual. (TJMS, Agravo de Instrumento - Nº 

1411649-45.2015.8.12.0000 , Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues). Não se está aqui a dizer que é recomendável, elogiável, digna 

de aplausos a insuficiência de leitos, de procedimentos céleres, de 

atendimento eficaz na rede pública de saúde, mas há de se trabalhar, 

ainda que em sede de direito social de primeira necessidade, com a 

concepção de reserva do possível, ou seja, não é ideal que a prestação 

da Saúde Pública seja morosa, mas se tratando de procedimento sujeito a 

fila de espera sem riscos de vida, sendo possível a regulação 

administrativa do pedido e seu acompanhamento, não nos parece que 

atravessar a ordem e dar saltos na espera organizada pelo órgão de 

gestão da saúde seja compatível com a ideia de igualdade republicana, 

consagrada na Carta magna. Em emblemática decisão, seja pela clareza, 

seja pela coragem, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande 

do Norte, lançou luzes sobre a questão tormentosa da judicialização da 

saúde, que merecem reprodução e se amoldam, com justeza, ao caso 

vertente: “(...) a) não há direito a tutela jurisdicional positiva para 

antecipação de procedimentos cirúrgicos, em desordem ao princípio da 

igualdade, ainda que sob alegação de urgência, mormente por não se 

poder levar em conta as especificidades de outros usuários do sistema 

público de saúde, insindicáveis e imponderáveis na demanda individual; b) 

não há direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento de 

medicamentos/tratamentos/produtos diversos tidos por mais eficientes, 

quando o sistema público de saúde já fornece tratamento suficientemente 

eficiente; c) não há direito a tutela jurisdicional positiva para fornecimento 

de medicamentos/tratamentos/produtos off label; d) não há direito a 

prescrição de medicamentos/tratamentos/produtos por médico particular, 

não contidos no Sistema de Saúde e não reconhecidos pelos meios 

públicos de saúde (como a listagem da ANVISA), sem comprovação 

científica de eficácia; e) em qualquer caso, devem ser consideradas as 

orientações do Fórum Judiciário para a Saúde e a Recomendação CNJ n. 

31/2010, que traça diretrizes aos magistrados quanto às demandas 

judiciais que envolvem a assistência à saúde, notadamente os Núcleos de 

Apoio Técnico (notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Avaliação de 

Tecnologia em Saúde do Hospital das Clínicas/UFMG, em resposta a 

questionamento feito por Juízes para subsidiar demandas judiciais 

envolvendo questões de saúde) bem como os Enunciados pertinentes e 

outras fontes de informações técnicas .... 9. Nesse sentido, transcrevo 

excerto do Voto proferido pelo Juiz Federal Almiro José da Rocha Lemos, 

proferido por ocasião do julgamento do processo nº 

0505308-73.2015.4.05.8401, realizado na sessão do dia 24 de fevereiro 

de 2016: “Observo, a partir do que é registrado nos autos que a autora 

pretende obter tratamento prioritário, na medida em que, embora a utilidade 

médica que pretende obter seja coberta pelo SUS, pretende avançar a fila 

de espera existente para a cobertura. Entendo que a referida prioridade é, 

de plano, descabida nas hipóteses em que não se demonstra risco de 

vida. É de se aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias 

para o paciente, de maneira que não creio possível que se antecipe o 

tratamento com a mera justificativa de que estes ocorrerão, pois também 

ocorrerão para aqueles que aguardam a vez. Ressalto que é diversa a 

hipótese de realização da cirurgia em hospital particular, pois ainda mais 

grave a quebra da isonomia. Ao revés de apenas colocar o requerente na 

frente dos demais concidadãos, ainda determina-se que se tenha com ele 

um gasto que não se tem para com os demais que encontram-se na 

mesma situação. Como dito alhures, é necessário cuidado redobrado para 

que a intervenção judicial não afaste o princípio republicano do SUS, 

concedendo tratamento mais benéfico para quem procura a justiça em 

detrimento dos demais cidadãos. 10. Assim, em se tratando de hipótese de 

procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em localidade distinta daquela 

onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de espera, a 

concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa 

concreta, aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva.” (Turma 

Recursal JFRN, Processo 0503268-84.2016.4.05.8401 Relator: Carlos 

Wagner Dias Ferreira). Sendo assim, fixada a premissa da provisoriedade 

da cognição judicial, há que se registrar que a cirurgia para correção de 

estrabismo, ainda que não tenha caráter meramente estético, precisa ter 

avaliação e indicação médica sobre a sua necessidade e o grau de 

premência na realização, reforçando a ideia de que a regulação, no caso 

em tela, é a medida mais escorreita e adequada, porque a própria 

eficiência e utilidade do procedimento requestado são duvidosas. 

Destarte, à míngua dos requisitos normativos autorizadores da concessão 

da medida de urgência, indefiro a antecipação da obrigação de fazer 

requestada na inicial. Cite-se o requerido, para, querendo e no prazo legal, 

apresentar defesa, indicando as provas que pretende produzir, porque 

sabidamente os entes estatais não se prepararam e nem se organizaram 

para o modelo conciliatório estabelecido pelo NCPC, frustrando a intenção 

do legislador nesse particular. Vindo aos autos a contestação, dê-se 

vistas ao autor, se presentes algumas das matérias definidas nos arts. 

325/327 do CPC. Caso contrário, façam-me conclusos para saneamento 

do feito. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário. Às 
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providências. Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

ILSA RODRIGUES DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos n°: 1000339-88.2017.8.11.0025 Autora: Ilsa Rodrigues 

do Prado Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS V I S T O S, 

Trata-se de ação para conversão de auxílio-doença em aposentadoria por 

invalidez proposta por Ilsa Rodrigues do Prado em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, assinalando que foi vítima de acidente 

de trabalho que a incapacitou de exercer atividades laborais, gozando ao 

tempo do ajuizamento da ação de auxílio-doença. Com a inicial foram 

juntados documentos. Recebida a inicial, foi designada data para exame 

pericial e determinada a citação do Requerido. Perícia médica constante no 

id. 5870018. Angularizada a relação jurídico-processual, o requerido 

apresentou contestação, afastando a possibilidade de deferimento do 

benefício, porque não demonstrado o preenchimento do requisito da 

incapacidade. A autora impugnou o laudo pericial, aduzindo ser 

inconclusivo, eis que dissonante da documentação médica carreada aos 

autos (id. 5870024). Por sua vez, o juízo federal declinou a competência a 

este Juízo em razão da constatação de que incapacidade laboral 

defendida nos autos decorreria de acidente de trabalho, sendo, portanto, 

competência da justiça comum para processamento e julgamento do feito. 

Intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, a autarquia-ré pugnou pela 

improcedência da ação. Em alegações finais, a autora reitera os pedidos 

iniciais (id. 10671563). Vieram os autos conclusos. Eis o breve relatório. 

Decido. Inicialmente, no que atine à impugnação ao laudo formulada pela 

requerente, cumpre assinalar que o juiz não é obrigado a determinar a 

realização de nova perícia se a matéria lhe parece suficientemente 

esclarecida, como ensina o art. 437 do CPC, mormente quando realizada 

de forma satisfatória à sua convicção. Somente é cabível a realização de 

nova perícia quando o laudo oficial apresenta-se incompleto, contraditório, 

impreciso ou não conclusivo, o que, certamente, não ocorre na presente 

hipótese. No caso em questão, a perita narrou com exaustão todas às 

circunstâncias que envolvem a enfermidade da parte autora, trazendo a 

este Juízo o convencimento necessário à solução da lide. Uma vez 

insatisfeita a parte autora em relação às conclusões do laudo pericial, 

poderia esta ter requerido esclarecimentos da perita, nos termos do art. 

435 do CPC, ou apresentado contra laudo melhor fundamentado ou 

respaldado em provas mais robustas, que afastassem as conclusões da 

perícia judicial, todavia, tal providência nunca foi requerida. Nesses 

moldes, diante da suficiência do laudo para respaldar a sentença, indefiro 

a impugnação apresentada pela parte autora e passo a análise do meritum 

causae. Trata-se de ação previdenciária por meio da qual pretende a 

autora a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 

porque, estaria incapacitada de exercer qualquer atividade laborativa. A 

aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, 

segundo comando do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

Portanto, a concessão de tal benefício pressupõe o implemento dos 

seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o 

cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais; (c) a 

superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) o caráter 

permanente da incapacidade (para a aposentadoria por invalidez) ou 

temporário (para o auxílio-doença). Da qualidade de segurado/carência 

Cabe referir que a qualidade de segurado e a carência mínima exigida para 

a concessão dos benefícios requeridos não restaram questionadas nos 

autos. Além disso, o próprio INSS reconheceu o preenchimento de tais 

requisitos quando concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença. 

Anote-se que não se controverte acerca da qualidade de segurada da 

autora, nem de outro requisito exigido para percepção do benefício, pelo 

que, caracterizada a incapacidade laboral permanente, insuscetível de 

reabilitação, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida que se 

impõe. Passo, portanto, a análise das condições laborativas da parte 

autora. Da incapacidade laboral Resta, pois, averiguar a existência de 

incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício postulado. 

Em se tratando de aposentadoria por invalidez, o julgador firma sua 

convicção, via de regra, por meio da prova pericial. Além disso, há que se 

ressaltar que afora o laudo médico pericial, as circunstâncias do caso 

concreto - como a faixa etária da requerente, o grau de escolaridade, a 

experiência profissional e a realidade do mercado de trabalho – também 

devem ser sopesadas para a aferição do impedimento laboral. Nessa 

linha: DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A 

FUNÇÃO HABITUAL (EMPACOTADORA) OU QUALQUER OUTRA 

(MULTIPROFISSIONAL) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – 

PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ART. 20, 

§4º, DO CPC/73 – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 

prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado 

que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz 

para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade 

que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer 

nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, 

profissionais e culturais. 2. Considerando a moldura fático-jurídica 

delineada aos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser 

arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar justo e adequado, além 

de consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo 

Civil/73. (Apelação / Remessa Necessária 174477/2015, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)[g.n.] No 

caso em análise, o laudo apresentado pela perita nomeada pelo juízo, 

atestou que a autora é portadora de entorse e distensão envolvendo 

ligamento cruzado do joelho (CID S 83.5) e contusão do joelho (CID S 

80.0). Assinalou-se, ainda, que apesar da autora estar efetivamente 

incapacitado no momento, tal circunstância é temporária em razão da 

possibilidade de recuperação por meio de intervenção cirúrgica, o que 

demonstra ser o auxílio-doença o amparo mais adequado ao quadro de 

saúde apresentado pela autora nesta ocasião. Neste contexto, há que se 

ressaltar que apesar dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria 

por invalidez serem fungíveis entre si, sendo facultado ao julgador, 

conforme a espécie de incapacidade constatada, conceder um deles, na 

hipótese dos autos a própria autora relata na inicial, que na época da 

propositura da presente ação, estava recebendo o benefício 

previdenciário auxílio-doença, não tendo sido comprovado no decorrer da 

lide qualquer alteração ou interrupção deste panorama, inexistindo, 

portanto, pretensão resistida a ensejar a intervenção judicial para 

deferimento de tal providência. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ART. 267, 

VI, DO CPC. Estando o segurado em gozo de benefício, com regular 

apreciação no âmbito administrativo de todas as suas pretensões, 

injustificada a propositura de ação para afirmação de direito a concessão 

de benefício por incapacidade, uma vez que ausente pretensão resistida 

e, logo, interesse de agir. (TRF4 - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2009.70.99.003171-2/PR RELATOR: Des. Federal RICARDO TEIXEIRA DO 

VALLE PEREIRA. Data Julgamento: 01/06/2010, Quinta Turma, Data 

Publicação: 14/06/2010) Deste modo, diante da ausência de incapacidade 

permanente para o trabalho, entendo que a parte autora não faz jus a 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Ante o exposto 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil em razão do não preenchimento dos 
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requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado. 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no 

art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000585-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ZUCOLOTTO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000585-21.2016.8.11.0025. AUTOR(A): RAFAEL 

ALVES DE SOUZA RÉU: ADEMAR ZUCOLOTTO VISTOS. Trata-se de ação 

monitória proposta por Rafael Alves de Souza em face de Ademar 

Zucolotto, ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a parte requerente de 

promover os atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante certidão 

inclusa (ID. 10927358). Relatados, DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, 

havendo abandono da causa por mais de trinta dias por negligência da 

parte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Considerando que 

o requerente não comprovou a hipossuficiência alegada, INDEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita. Oportunamente, recolhidas as custas 

processuais devidas, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DE ARAUJO (AUTOR(A))

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000604-90.2017.8.11.0025. AUTOR(A): GILMAR 

DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA V I S T O S, Cuida-se de ação previdenciária para 

concessão de benefício de auxílio-doença de trabalhador urbano proposta 

por Gilmar de Araujo em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

A parte autora, após síntese, sustenta preencher os requisitos para a 

obtenção do benefício previdenciário, permaneceu incapacitado para os 

seus trabalhos habituais no período compreendido entre os dias 14 de 

outubro de 2015 e em razão de uma fratura na diáfise do seu fêmur 

acarretada por acidente de trabalho. Com a inicial foram juntados os 

documentos. Formada a angularidade da relação jurídica processual, o 

requerido apresentou contestação e juntou documentos (ID. 8010118). 

Laudo pericial médico anexo ao ID. 8010105, em relação a qual o autor 

manifestou concordância e o requerido permaneceu silente. Formalizados 

os autos, vieram conclusos para sentença. É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. 

DECIDO. O auxílio-doença é devido àquele cuja incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual é temporária, nos termos dos artigos 42 e 59 

da Lei n.º 8.213/91, respectivamente. Quanto ao auxílio-doença, dispõe o 

art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições 

mensais; Portanto, a concessão de tais benefícios pressupõe o 

implemento dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições 

mensais; (c) a superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência, e (d) 

o caráter permanente da incapacidade (para a aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o auxílio-doença). Tratando-se de causa, 

que envolve a verificação da existência de incapacidade laborativa, 

necessária a realização de perícia médica para aferir com isenção, 

imparcialidade e equidistância das partes, a real condição do segurado 

para o trabalho. Assim, antes de verificar a qualidade de segurado da 

parte autora, foi determinada a realização de perícia médica, afirmando, 

ocasião em que o perito constatou que a incapacidade da parte autora é 

parcial e temporária e teve início em 13/07/2015. Ausência de direito ao 

benefício pretendido. Entendo não estarem presentes os requisitos para 

concessão dos benefícios pleiteados. Isto porque não restou comprovado 

o requisito atinente ao cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais. Assim é que, analisando os documentos carreados à exordial, 

especialmente a cópia da CTPS, da Comunicação de Acidente de Trabalho 

– CATH e do CNIS, observo que a parte autora não detinha a qualidade de 

segurada à época do início da incapacidade, não fazendo jus ao benefício. 

Conforme se extrai dos documentos o autor começou a contribuir a partir 

de 01 de julho de 2015, e sua incapacidade teve início em 2002, consoante 

laudo pericial, não tendo, portanto, efetuado o recolhimento as 12 

contribuições mensais exigidas na legislação previdenciária. Desse modo, 

não havendo comprovação da qualidade de segurado, entendo que o 

autor não faz jus ao benefício previdenciário postulado na exordial. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil 

em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a 

concessão de quaisquer dos benefícios pleiteados. CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (§8ª, artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil), ressalvando o disposto no art. 98, § 3º do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora, e em seguida o INSS, 

na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS, observando as regras do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Cumpra-se. Juína/MT, 3 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001023-13.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE CARNEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1001023-13.2017.811.0025 AUTOR: Ministério 

Público Estadual REQUERIDO: Fernando José Carneiro AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA VISTOS. Trata-se de ação civil pública para reparação de dano 

ambiental verbalizada pelo Parquet Estadual em face de Fernando José 

Carneiro. Conforme se infere do Termo de Ajustamento de Conduta de ID. 

10937799, as partes firmaram acordo em relação aos danos ambientais 

declinados na exordial. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação 

firmada para que produza os efeitos legais e de direito. Por consequência, 

suspendo o processo pelo prazo fixado para cumprimento voluntário da 

obrigação, devendo os respectivos autos serem ARQUIVADOS 

provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do 

RELATÓRIO ESTATÍSTICO. Findo o prazo do acordo (29/12/2018), 

intime-se o Ministério Público para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam todos os autos conclusos 

para extinção. Às providências. Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000318-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)
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ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON XAVIER DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000318-15.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT REQUERIDO: GERSON 

XAVIER DE FARIAS VISTOS. Consoante petição de ID. 9053276, a parte 

autora se manifestou expressamente desistindo da ação. Havendo 

desistência expressa da parte autora a extinção do processo sem 

julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, recolhidas 

eventuais custas remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 31 de 

agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-31.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU JOSE FOCHI (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS FOCHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000649-31.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: KIRTON 

BANK S/A BANCO MULTIPLO EXECUTADO: LUIZ CARLOS FOCHI, ALCEU 

JOSE FOCHI EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL VISTOS. Conforme noticiado no 

ID. 10530962, as partes firmaram acordo em relação ao débito objeto do 

presente processo. Havendo composição amigável, a homologação do 

acordo com resolução do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, HOMOLOGO a transação para que produza os efeitos legais e 

de direito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001119-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES (ADVOGADO(A))

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VALMOR BANDEIRA (REQUERENTE)

VALMIR BANDEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001119-28.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

VALMIR BANDEIRA, VALMOR BANDEIRA VISTOS. Consoante teor da 

petição de ID. 12454567 a parte autora se manifestou expressamente 

desistindo da ação, antes de formada a angularidade da relação jurídica 

processual. Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do 

processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 31 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001137-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. C. (EXEQUENTE)

M. B. V. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001137-15.2018.8.11.0025 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 o executado para que, em 03 (três) dias, 

pague o débito no valor de R$ 2.501,77 (dois mil quinhentos e um reais e 

setenta e sete centavos), prove que o fez ou justifique a impossibilidade 

de efetuar o pagamento. Não satisfeito o débito ou não apresentada 

justificativa no prazo supra, defiro desde já o protesto da decisão judicial, 

nos termos do art. 528, § 1º, do NCPC, após retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 21 de agosto de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-80.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRINDAROLLI 04012067184 (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 08/11/2018 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS: A AUDIÊNCIA SERÁ 

REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CEJUSC DE JUINA/MT. a) Não havendo autocomposição, sai o executado 

intimado para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a partir 

da data da audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, 

NCPC). b) O não comparecimento injustificado do exequente ou do 

executado à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.

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

Processo Número: 1001202-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

R. D. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. P. (RÉU)

 

Intime-se o advogado da parte autora para cientificar-se acerca da 

audiência, conforme dados abaixo. Tipo: Mediação Sala: CEJUSC JUÍNA 

Data: 11/10/2018 Hora: 10:30 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000461-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA VARGAS BARBOSA (EXECUTADO)

MAD TORAS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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NESTOR PIO NETO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1000461-04.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 42.969,77; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: MAD TORAS 

SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ANA PAULA VARGAS 

BARBOSA, NESTOR PIO NETO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: MAD TORAS SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, ANA PAULA VARGAS BARBOSA, NESTOR PIO NETO Data de 

Distribuição da Ação: 04/05/2017 17:16:59. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ACIMA 

INDICADOS PARA QUE EFETUEM O PAGAMENTO DO DÉBITO ABAIXO 

INDICADO: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO em face de MAD TORAS 

SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, ANA PAULA VARGAS 

BARBOSA, NESTOR PIO NETO, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de R$ 42.969,77, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 42.969,77 "Vistos, etc.I – Cite-se o 

devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado".Juína/MT, 16 de maio de 

2017.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 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: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001620-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAERCIO BENEDITO DOS REIS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001620-79.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 590,44; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

OLAERCIO BENEDITO DOS REIS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 

EXECUTADO: OLAERCIO BENEDITO DOS REIS Data de Distribuição da 

Ação: 20/12/2017 20:39:22. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) 

EFETUAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO ACIMA INDICADO PARA QUE 

EFETUE O PAGAMENTO DO DÉBITO ABAIXO: RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de OLAERCIO BENEDITO DOS REIS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de R$ 590,44, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 590,44 

"Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 

8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado". Juína/MT, 8 de janeiro de 

2018..RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 
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INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001627-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLIVIR LUIZ LOPES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001627-71.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 293,54; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

DOLIVIR LUIZ LOPES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

DOLIVIR LUIZ LOPES Data de Distribuição da Ação: 20/12/2017 21:44:06. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS ACIMA INDICADOS PARA QUE EFETUEM O PAGAMENTO 

DO DÉBITO ABAIXO INDICADO: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA em face de DOLIVIR LUIZ LOPES , na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 293,54, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 293,54 

Despacho/Decisão:"Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado". Juína/MT, 8 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 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: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001626-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANDRADE DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001626-86.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 9.558,12; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

MANOEL ANDRADE DE LIMA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: MANOEL ANDRADE DE LIMA Data de Distribuição da Ação: 

20/12/2017 21:37:54. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS ACIMA INDICADOS PARA QUE EFETUEM O PAGAMENTO 

DO DÉBITO ABAIXO INDICADO: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA em face de MANOEL ANDRADE DE LIMA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de R$ 9.558,12, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 9.558,12 

Despacho/Decisão:"Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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 
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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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 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: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001635-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABETES OTERIO DACOL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001635-48.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 186,28; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

ABETES OTERIO DACOL Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

ABETES OTERIO DACOL Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 

16:17:27. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS ACIMA 

INDICADOS PARA QUE EFETUEM O PAGAMENTO DO DÉBITO ABAIXO 

INDICADO: RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face de ABETES 

OTERIO DACOL , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

R$ 186,28, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Débito Atualizado: R$ 186,28 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o 

devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 

6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os 

juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001639-85.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DORIA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001639-85.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 344,37; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: JOSUE 

DORIA DE SOUSA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: JOSUE 

DORIA DE SOUSA Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 17:15:36. 

FINALIDADE: Efetuar a citação do executado acima indicado para que 

efetuem o pagamento do débito abaixo descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA em face de JOSUE DORIA DE SOUSA , na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 344,37, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 344,37 

Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 
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petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 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: 78320-000 - 

TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001637-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON BERNARDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001637-18.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 397,95; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

GILSON BERNARDES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

GILSON BERNARDES Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 16:48:36. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face de GILSON 

BERNARDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

397,95, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 397,95 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001651-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ASSIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001651-02.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 417,18; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ELZA 

ASSIS DOS SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO (A): 

ELZA ASSIS DOS SANTOS Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 

18:46:47. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do 

EXECUTADO (A) ELZA ASSIS DOS SANTOS , na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 417,18, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 

417,18 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 
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acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001666-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001666-68.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 861,51; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MARIA 

DE FATIMA DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

MARIA DE FATIMA DE SOUZA Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 

20:23:16. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face de 

MARIA DE FATIMA DE SOUZA , na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de R$ 861,51, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado:R$ 861,51 Despacho/Decisão: "Vistos, 

etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso 

I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as 

hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por 

carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001658-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001658-91.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 226,66; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

GERSON LUIZ DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

GERSON LUIZ DE SOUZA Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 

19:35:28. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do 

EXECUTADO (A) GERSON LUIZ DE SOUZA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 226,66, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 226,66 

Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, 

nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 
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que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001671-90.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CARDOSO DE MELLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001671-90.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 460,86; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: ELIAS 

CARDOSO DE MELLO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

ELIAS CARDOSO DE MELLO Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 

22:22:47. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do 

EXECUTADO (A) ELIAS CARDOSO DE MELLO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 460,86, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 

460,86 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001677-97.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARVIN DOS SANTOS ARCENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001677-97.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 428,31; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

DARVIN DOS SANTOS ARCENA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: DARVIN DOS SANTOS ARCENA Data de Distribuição da 

Ação: 22/12/2017 09:21:10. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S), para pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

CASTANHEIRA em face do EXECUTADO (A) DARVIN DOS SANTOS 

ARCENA , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 

428,31, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ R$ 428,31 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 
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para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001675-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO TOMAS RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001675-30.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 262,72; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

SEBASTIÃO TOMAS RAMOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXECUTADO: SEBASTIÃO TOMAS RAMOS Data de Distribuição da Ação: 

22/12/2017 09:03:13. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face 

do EXECUTADO (A) SEBASTIÃO TOMAS RAMOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 262,72, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 

262,72 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de 

carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com os juros e multa de mora e 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, 

sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou não 

sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova 

manifestação da exequente como expressamente autorizado pelo artigo 

8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se com a citação por edital. Expeça-se 

Edital de Citação com as informações necessárias previstas no inciso 

IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no 

mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial.IV – Decorrido o 

prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se a exequente para 

que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da penhora, 

sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto 

no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo 

consignado que, em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam 

nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, 

corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado 

analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF[5], não será 

deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a 

serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria exequente, 

que pode, inclusive, se valer do permissivo processual contido no artigo 

828 do CPC. Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com 

este objetivo somente é viável em situações excepcionais, quando o 

credor já esgotou todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 

757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, importante também consignar que é 

imprescindível a informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o 

saldo atualizado do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja 

acolhido.VII – Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, 

nos termos do artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no 

Cartório Distribuidor, podendo a exequente a qualquer momento, requerer 

o seu desarquivamento, caso encontre algum bem a ser penhorado. “Na 

ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, eventual 

petição de desarquivamento deverá constar expressamente o bem a ser 

penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 

FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: 

(66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001669-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARINDO SANCHES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001669-23.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 460,86; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

CLARINDO SANCHES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

CLARINDO SANCHES Data de Distribuição da Ação: 21/12/2017 22:07:10. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do EXECUTADO (A) 

CLARINDO SANCHES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de R$ 460,86, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 460,86 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 
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independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001687-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS LEITE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001687-44.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 222,35; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

DE JESUS LEITE Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: JOSE DE 

JESUS LEITE Data de Distribuição da Ação: 22/12/2017 10:24:30. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do EXECUTADO (A) 

JOSE DE JESUS LEITE, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de R$ 222,35, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: R$ 222,35 Despacho/Decisão: "Vistos, etc.I – 

Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 8º, inciso I e II 

da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses 

de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta 

restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001679-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARDIM (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1001679-67.2017.8.11.0025; Valor causa: R$ 428,31; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E 

TERRITORIAL URBANO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

NESTOR DA SILVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

NESTOR DA SILVEIRA Data de Distribuição da Ação: 22/12/2017 09:34:38. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), para pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA em face do EXECUTADO (A) 

NESTOR DA SILVEIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de R$ 428,31, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa. VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DÉBITO ATUALIZADO: R$ 428,31 Despacho/Decisão: 

"Vistos, etc.I – Cite-se o devedor, por meio de carta, nos termos do artigo 
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8º, inciso I e II da Lei 6830/80[1], para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garanta a execução, sob pena de penhora.II – 

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.III – Na hipótese da 

citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo 

de 15 dias, independentemente de nova manifestação da exequente como 

expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso III, da LEF[2], proceda-se 

com a citação por edital. Expeça-se Edital de Citação com as informações 

necessárias previstas no inciso IV[3] do mesmo artigo 8º e com o prazo 

de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado e publique-se uma vez 

no órgão oficial.IV – Decorrido o prazo da citação sem o pagamento do 

débito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 dias, indique bens 

para a formalização da penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento 

nº10/2007 – CGJ.V – Desde já, deixo consignado que, em virtude do 

volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e considerando o 

seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos 

práticos do artigo 828 do CPC[4], aplicado analogicamente neste caso por 

força do artigo 1º da LEF[5], não será deferida a expedição de ofícios com 

o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal 

competente à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do 

permissivo processual contido no artigo 828 do CPC. Relevante ressaltar 

ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é viável em 

situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os meios ao 

seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS)[6].VI – Na oportunidade, 

importante também consignar que é imprescindível a informação do 

número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado do débito para 

que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido.VII – Não havendo 

indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos ao arquivo 

provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório 

Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a exequente a 

qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, caso encontre algum 

bem a ser penhorado. “Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade 

processual, eventual petição de desarquivamento deverá constar 

expressamente o bem a ser penhorado”. Juína/MT, 8 de Janeiro de 

2018.RAUL LARA LEITE 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, GEOVANI CORREIA 

LOPES, digitei. JUÍNA, 4 de setembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES 

BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos,

Considerando que os autos foram em carga ao Ministério Público no dia 

16/07/2018, dificultando o acesso à Defesa, DEFIRO o pleito de f. 981, 

devolvendo-se o prazo recursal.

RECEBO o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) nos autos, o que faço 

com espeque no art. 593 do CPP.

Caso ainda não apresentada(s), VISTA ao(s) apelante(s) para suas 

razões, sob pena de subida sem elas (art. 601 do CPP) e, OFERECIDAS ou 

CERTIFICADO o decurso do prazo (art. 600 do CPP), ao(s) apelado(s) para 

contrarrazões na mesma sequência.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139703 Nr: 14515-48.2011.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON PATRICK FERREIRA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Considerando que o Juízo da Comarca de Cuiabá autorizou a 

transferência do recuperando, REMETA-SE o PEP à Comarca de 

Cuiabá/MT e OFICIE-SE a SEJUDH para que PROMOVA ao recambiamento 

do recuperando, no prazo de 5 (cinco) dias.

CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Diretor do Centro de Detenção Provisória 

- CDP local e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139841 Nr: 3301-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao segregado 

ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS, com fundamento no art. 319 do CPP 

e APLICO as seguintes medidas cautelares:a) COMPARECIMENTO do 

segregado em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido 

de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de 

acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) PROIBIÇÃO de ausentar-se 

da Comarca de Juína por período superior a 15 dias sem prévia 

comunicação;d) CUMPRIR na íntegra as medidas protetivas concedidas 

nos autos sob o Código n. 139653.EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, se 

por outro motivo não estiver preso, ficando o segregado ADVERTIDO de 

que o novo descumprimento das medidas cautelares acima determinadas 

poderá redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.Antes da soltura do segregado, 

INTIME-SE à vítima desta decisão.OFICIE-SE à Polícia Militar para que 

proceda rondas no endereço de residência e local de trabalho da vítima, 

resguardando-a de eventuais descumprimento das medidas protetivas 

aplicadas em favor da vítima pelo segregado. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa.INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128018 Nr: 1295-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TEIXEIRA PACHECO, WILLIASMAR 

DO NASCIMENTO GOMES, LUIZ SERGIO DIVINO, APARECIDA DE FREITAS 

APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. RAFAEL JERONIMO SANTOS PARA, NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR RECURSO NOS AUTOS, TENDO EM VISTA 

TRATAR DE PROCESSO DE REUS PRESOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 99018 Nr: 429-21.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Gimenes Mendes, ANDRIELLY KELMY 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR DOUGLAS GIMENES MENDES e ANDRIELLY 

KELMY SANTOS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.Passo à 

dosimetria da pena.DO RÉU DOUGLAS GIMENES MENDESPENA: reclusão, 

de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.(...) 3ª FASE Sem causas de 

aumento ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena definitiva do vertente 

delito em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente.A pena deverá ser cumprida em regime aberto, nos 

moldes do art. 33, § 2º, “c” do CP.Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo 

diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, 

CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena privativa de liberdade em uma pena 

restritiva de direito, que deverão ser fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.DEIXO de proceder à 

suspensão condicional da pena, uma vez que já houve substituição por 

Pena Restritiva de Direitos. DA RÉ ANDRIELLY KELMY SANTOS DA 

SILVAPENA: reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.(...) 3ª 

FASESem causas de aumento ou diminuição da pena.Assim, FIXO a pena 

definitiva do vertente delito em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.A pena deverá ser 

cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, § 2º, “c” do CP.Nos 

termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, uma vez que 

já houve substituição por Pena Restritiva de Direitos.Tendo em vista o 

regime fixado,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA CORREA VERONA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

28/09/2018 às 12h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-19.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010079-19.2015.8.11.0025. REQUERENTE: OSVALDO VENTURA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. “Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido verbalizado 

pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC: para condenar a parte 

requerida á indenizar os danos morais causados ao autor, que ficam 

fixados no valor de R$ 10.000,00 com juros de mora e correção monetária 

incidiveis a partir da data da fixação do dano. Sem custas e nem 

homorarios nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a coisa 

julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. A 

presente sentença foi publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se. Cumpra-se”. JUÍNA, 6 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz(a) de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001159-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MARINA MARQUES FERNANDES RÉU: SECRETARIA DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT 

Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA ajuizada por MARINA MARQUES 

FERNANDES em face do Estado de Mato Grosso e Município de Mirassol 

D’Oeste, cujo valor da causa atribuído ao processo pela parte autora foi 

de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). As Leis nº 10.259/2001 (art. 

3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no foro (comarca) 

onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua competência é 

absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 2º, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 

fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Referido posicionamento passou a ser adotado somente agora, haja vista 

que com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta 

Comarca como único sistema de processamento de informações e prática 

de atos processuais, em substituição do Sistema Projudi, obviamente com 

a observância da ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 

396/2018-PRES, a tramitação do processo naquele Juízo terá a mesma 

celeridade deste. Ante o exposto, DECLINO a competência para processar 

e julgar o presente feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública desta 

Comarca, devendo serem tomadas as medidas necessárias para 

redistribuição perante referida vara, com a urgência que o caso requer. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 16 de agosto de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000365-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (ADVOGADO(A))

M. D. M. D. (RÉU)

V. R. S. (ADVOGADO(A))

R. G. D. J. (RÉU)

G. C. F. (ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, DOU por citada a parte requerida ROGÉRIO 

GONÇALVES DE JESUS – ME, tendo em vista seu comparecimento 

espontâneo em Juízo em 08/05/2018, em id nº 13102811. Ademais, na 

toada da cota ministerial de id nº 14941888, DETERMINO seja certificado 

nos autos a tempestividade das contestações apresentadas pelos 

requeridos (id. 13976274 e id. 14048447), com o olhar volvido ao que 
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disciplina o art. 229, §2º, do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendam produzir, no prazo legal, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000793-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1000793-76.2018.8.11.0011. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE 

MIRASSOL D'OESTE, CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA Vistos. 

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CONSTRUTORA 

ROBERTO BRAGA LTDA em ID 14857157, alegando que diversas 

omissões/contradições na decisão de ID 14118093. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE DO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, considerando a tempestividade dos 

embargos opostos em ID 14857157, defiro o pleito para que o mesmo 

substitua os embargos opostos em Ids 14831167 e 14831723, em 

homenagem ao princípio da unirrecorribilidade. Como de conhecimento, a 

dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos 

declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e 

erros materiais existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a 

despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, 

destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de 

Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, verifico que no que tange ao 

argumento 6.1, de contradição em relação ao prazo para defesa, 

esclareço que há se considerar apenas o prazo estabelecido na decisão 

(ID 14118093), devendo ignorar eventual erro constante no mandado ou 

na inclusão automática do PJE. Assim, DETERMINO à Secretaria de Vara 

que se atente aos prazos quando da inclusão no PJE a fim de evitar 

futuras arguições como a presente. Quanto aos argumentos tecidos nos 

demais itens 6.2 a 6.5, saliento que referidas discussões não são matéria 

aptas a serem suscitadas em sede de embargos.Pela análise dos 

argumentos tecidos pela embargante, verifico que a pretensão da mesma 

é tão somente rediscutir os fundamentos da sentença embargada, 

contudo, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo de 

manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso.Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE 

DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A 

CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À 

ORIGEM. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, 

afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo 

certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da 

decisão do recurso especial. 2. Embargos de declaração rejeitados, com 

determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos 

autos à origem. (STJ - EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no 

AgRg no AREsp: 492645 PR 2014/0066230-0, Relator: Ministra LAURITA 

VAZ, Data de Julgamento: 06/05/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de 

Publicação: DJe 25/05/2015) Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Intimem-se, expedindo o necessário. No 

mais, CUMPRA-SE o remanescente da última decisão exarada nos autos. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001241-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (ADVOGADO(A))

LOURIVAL MARQUES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento do 

complemento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais), de acordo com o provimento 07/2017, por 

meio do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência), 

devendo juntar aos autos o comprovante do pagamento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235690 Nr: 579-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 Vistos.

Considerando o petitório de fls.94/95, bem com o determinado às fls. 85, 

DEFIRO o abatimento do valor depositado para o pagamento de honorários 

advocatícios no montante de 15% sobre o valor atualizado, oportunidade 

em que DETERMINO o 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.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256065 Nr: 78-51.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Francisco Ferreira da Silva, 

Emerson Pereira da Silva

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

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON LUIZ FERNANDES 

BEATO - OAB:3.057-MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 (...)Diante de todo teor apresentado e a fim de evitar prejuízos a 

recuperanda, observando o principio da Indivisibilidade e universalidade do 
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Juízo Falimentar, DECLINO a competência ao Juízo da Segunda Vara desta 

comarca.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de 

agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251883 Nr: 4027-20.2017.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tropical Comércio de Gás e Água Mineral Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 Vistos.

Em que pese o pedido de fl. 45, virifica-se que foi proferida sentença às 

fls. 43/44, devendo as partes serem INTIMADAS para manifestrem o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253514 Nr: 4998-05.2017.811.0011

 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: Juvenil Ferreira da Guia

 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:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 243147 Nr: 4528-08.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Guidini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 92/97, DEFIRO o pedido de 

substabelecimento, devendo proceder com a alteração da capa dos autos 

e ao Sistema Apolo para fazer constar o nome do patrono Silvoney Batista 

Anzolin – OAB/MT 8122.

Ademais, cumpra-se os termos da r. sentença de fls. 89/90v em sua 

totalidade.

De tudo cumprido e certificado, nada sendo requerido pelas partes, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Outro cenário, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 131707 Nr: 1650-86.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sarah Teixeira Nunes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250529 Nr: 3294-54.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 
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matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228070 Nr: 794-83.2015.811.0011

 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: Americo Moreda Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gramarca Distribuidora de Veiculos Ltda, 

General Motors do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19023-A

 Vistos.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito apresentado às fls. 291/294. acrescido de eventuais 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 

10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado ou 

sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do art. 

523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 30 agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 230731 Nr: 2211-71.2015.811.0011

 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: Ana Benedita Leporoni, Francisca Gertrudes dos 

Santos da Mata

 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:

 Vistos.

Em razão da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

impugnação apresentada pelo devedor não se sujeita às regras comuns 

de execução, e, consequentemente, do não impedimento de prática de 

atos executivos em razão do recebimento dessa forma de defesa do 

devedor. Não se pode averiguar sob a ótica dos efeitos da impugnação 

apresentada pela Fazenda Pública, ou seja, se a mesma possui efeito 

suspensivo ou não, eis que a previsão constitucional para a expedição de 

precatório traz como consequência inevitável o sobrestamento do trâmite 

do procedimento do cumprimento de sentença.

Diante o exposto, RECEBO impugnação à execução de sentença, uma vez 

que são tempestivos, e SUSPENDO a execução.

Ademais, nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte 

impugnada, na pessoa de seu advogado, para opor a impugnação à 

execução no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o fazendo, 

serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a impugnante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 183985 Nr: 1669-24.2013.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Garcia de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073, Paulo Rogerio de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 206193 Nr: 1212-55.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelene Bento da Silva Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241116 Nr: 3486-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Vistos.

Em analise ao pedido de fl. 126, DETERMINO que a Gestora de Vara 

certifique se os alvarás expedido às fls. 120/121 foram pagos ou 

cancelados.

Caso cancelado(s), defiro o pedido de fl. 126, diante do qual DETERMINO 

que seja expedido novo(s) alvará(s) em favor da requerida, no mesmo 

valor já constante nos autos, observando os dados apresentados na 

petição supra.

Após, INTIME-SE a requerida para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Com a devida certificação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 191349 Nr: 2902-56.2013.811.0011

 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: Eziquiel Makoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Eduardo Pauslauski Mokoski, Espolio de 

Izabel Passa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 199, pelo qual DETERMINO a suspensão do 

processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com supedâneo no art. 313, 

§ 2º, inciso I do CPC.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE derradeiramente a 

advogada constituídas nos autos para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

regularize o presente feito, sob pena de nomeação de inventariante 

judicial.

 Devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 242045 Nr: 3919-25.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucia Alves de Souza Tolon 

- OAB:21059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287

 Vistos.

Em analise ao pedido de fl. 115, DETERMINO que a Gestora de Vara 

certifique se o alvará expedido à fl. 112 foi pago ou cancelado.

Caso cancelado, defiro o pedido de fl. 115, diante do qual DETERMINO que 

seja expedido novo alvará em favor da requerida, no mesmo valor já 

constante nos autos, observando os dados apresentados na petição 

supra.

Após, INTIME-SE a requerida para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Com a devida certificação, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 29 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258835 Nr: 1320-45.2018.811.0011

 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: Vildemar Alves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 49 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 24/09/2018 às 14hs30min para a realização da perícia 

médica da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do 

Forum desta Cidade e Comarca pelo perito, FILIPE AZEVEDO E SILVA - 

CRM/MT 7.135 fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 248791 Nr: 2504-70.2017.811.0011

 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: Francisco Confessor Batista

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 75 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 24/09/2018 às 15hs para a realização da perícia médica 

da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pelo perito, FILIPE AZEVEDO E SILVA - CRM/MT 

7.135 fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 874-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ferreira de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 4970/71 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que esta Secretaria 

designou a data 24/09/2018 às 14hs para a realização da perícia médica 

da parte autora quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum 

desta Cidade e Comarca pelo perito, FILIPE AZEVEDO E SILVA - CRM/MT 

7.135 fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251952 Nr: 4053-18.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joyce Milani Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Umimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122/MT

 Vistos.

De pronto, compulsando detidamente os autos, verifico que, conquanto 

tenha sido o feito saneado às fls.194/194-verso, não houve análise do 

pedido de produção de prova pericial, tanto que o requerido embargou de 

declaração às fls.199/200, tendo este Juízo, na solenidade de instrução, 

aclarado a referida omissão, deferindo o petitório e postergado, nos 

termos do art.469,NCPC.

Pois bem. Sem delongas, para a realização da perícia requerida, desde já, 

nomeio como perito-médico, independentemente de compromisso, Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, no prazo de 05 (cinco) dias, 

responder se aceita o encargo, apresentando proposta de honorários.

O custeio de referida prova será, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC, a 

expensas da parte requerida, eis que, embora pugnada por ambas 

pugnada. Se houver concordância à proposta apresentada, deverão as 

partes depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários que 

cabe a cada uma para início das atividades e o restante ao final quando da 

entrega do laudo pericial. Não havendo discrepância quanto ao valor, 

determino o depósito do respectivo valor em juízo, na conta única, nos 

termos do art. 95, §1º do CPC. Se não concordarem, o que deve ser de 

modo justificado, CONCLUSOS.

O laudo deverá conter respostas objetivas às quesitações das partes, 

devendo ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, salvo se 

necessária dilação devidamente justificada, podendo o expert iniciar os 

trabalhos em data que reputar mais conveniente, desde que cientes os 

respectivos assistentes técnicos e/ou procuradores das partes.

Com o aporte aos autos do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC. Superado o prazo ventilado, certifique-se e à 

conclusão designação de audiência de instrução e julgamento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 31 agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 246554 Nr: 1421-19.2017.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG, JGA, JGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hanna Kágiza Pomar 

Nogueira Braga - OAB:19.103, Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122/MT

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC/15.Sem custas. Ciência ao 

MPE.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 30 de agosto de 

2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256338 Nr: 215-33.2018.811.0011

 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: Clovis Pereira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240305 Nr: 3042-85.2016.811.0011

 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: Marilza Peixoto Venades

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259114 Nr: 1469-41.2018.811.0011

 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: Olindo Barbosa dos Santos, Jandira da Silva, Livardo 

Mendes da Rocha, Valter Pestana, Benedito Renato da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)ACOLHO a pretensão deduzida nos autos, razão porque JULGO 

totalmente PROCEDENTE o pedido dos requerentes para condenar a parte 

requerida MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, a incorporar à remuneração 

dos requerentes (e a quaisquer outras verbas percebidas no período) o 

percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão 

do Cruzeiro Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de 

sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a 

reestruturação da carreira da servidora requerente e se esta supriu, por 

completo, eventual defasagem remuneratória. Se constatada a 

defasagem, qual o percentual devido, observando-se o limite máximo de 

11,98%, bem como o prazo prescricional, e, ainda, o pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança, 

devendo incidir sobre eventuais valores os descontos de imposto de 

renda e contribuição previdenciária. Sobre os possíveis valores 

encontrados incidirão juros moratórios a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09).Tocante à correção monetária, esta é devida 

desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até 

o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do NCPC.Por fim, quanto aos honorários advocatícios, serão 

definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no inciso II, § 

4º, do artigo 85 do NCPC. ISENTO o réu do pagamento de despesas, 

custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 

7.603, de 27 de dezembro de 2001.Com ou sem recurso voluntário, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame 

necessário.P.R.I.C.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 226636 Nr: 15-31.2015.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Luiz Rodrigues de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 29 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249370 Nr: 2771-42.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A, WILKER BAUHER VIEIRA LOPES - OAB:29320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a sucessão processual pugnada às fls. 40/51, recebendo o 

peticionamento como emenda à inicial, devendo proceder com as 

alterações de estilo à Capa dos autos, bem como ao Sistema 

Apolo.Registre-se que quanto à possibilidade de receber o petitório como 

emenda à inicial, tal encontra-se devidamente amparada pela legislação, 

conforme art. 329, I do CPC/15 , independentemente do consentimento do 

requerido, uma vez que é a medida mais adequada ao trâmite regular do 

feito. Senão vejamos:“(...) é defeso ao autor modificar o pedido ou a 

causa de pedir, sem o consentimento do réu. mas se este sequer foi 

citado, perfeitamente possível a emenda à inicial, mesmo que se pretenda 

a substituição do pólo passivo. (TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL APC 

20051010042206 DF (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 

12/07/2007).” Ademais, CUMPRA-SE a r. decisão de fls. 36 no que toca à 

expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação, inclusive 

com a devolução de prazo.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 

2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 229885 Nr: 1752-69.2015.811.0011

 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: Zacarias Tavares Canara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dalva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Soares de Queiroz - 

OAB:8470, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a informação de que o autor faleceu na 

data de 08/08/2018 e que os herdeiros já estariam habilitados no feito, 

conforme fls. 208/209.

Em análise detida ao feito, mais precisamente à certidão de óbito juntada 

às fls.209, verifico que o autor deixou dois filhos, quais sejam, Neusa 

Tavares da Camara e Fadel Tavares Camara, sendo assim, considerando 

que a habilitação fora promovida pelos filhos do de cujus (herdeiros 

necessários), nos termos do artigo 687 do CPC/15, DECLARO-OS 

habilitados no presente feito, em sucessão do de cujus, devendo o feito 

continuar seu trâmite regular.

Outrossim, DETERMINO a retificação do polo ativo, devendo ser 

encaminhado o feito ao cartório distribuidor para alterações na capa dos 

autos e no sistema Apolo, para fins de constar como parte exequente o 

Espólio de Zacarias Tavares Camara, representado pelos herdeiros ora 

habilitados, nos termos do art. 110 do CPC/15.

 Com o fito de dar prosseguimento ao feito, INTIMEM-SE as partes sobre as 

informações do expert às fls. 206/207, bem como pugnem o que for 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235931 Nr: 714-85.2016.811.0011

 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: Jair Francisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arcino Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 44, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 253702 Nr: 5086-43.2017.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves de Souza & Santos Ltda - ME, Emerson Alves de 

Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:19.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte exequente, intime-se a parte 

recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TJMT (art. 

1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o 

juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e 

integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 178846 Nr: 790-17.2013.811.0011

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASdS, Luzia Godinho Pereira Sampaio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Sebastião da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

Defensor Público Substituto - OAB:, Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21384/O

 Vistos.

Cuida-se de “Ação de Execução de Alimentos” proposta por Roberta 

Aparecida Sampaio da Silva, devidamente representada por sua genitora 

Luzia Godinho Pereira Sampaio, em face de Nilson Sebastião da Silva, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/13.

Entre um ato e outro fora determinado na fl. 47 à intimação da parte 

executada via editalícia para cumprir a obrigação posta.

Na decisão de fl. 51, fora nomeado defensor dativo, que apresentou 

contestação por negativa geral nas fls. 55/57.

Nas fls. 61/62 a DPE apresentou planilha atualizada do débito.

Às fls. 83/86, as partes informaram que entabularam acordo, pugnando 

pela extinção do feito.

O MPE, instado anuiu com o acordo pactuado.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC/15, sendo certo que a 

referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. Tal regra aplica-se, inclusive, aos executivos fiscais (art. 1.º da 

LEF).

No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do art. 1º da LEF c/c o art. 924, 

inc. II e o art. 925, estes últimos do CPC.

CONDENO, o executado em custas e demais despesas processuais e 

honorários advocatícios a base de 10% (dez) do valor da causa, nos 

termos do art. 85,§2º do CPC.

No mais, OFICIE-SE o SPC e Serasa para retirar a restrição em nome do 

executado.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256415 Nr: 244-83.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMZ, RMZ, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação e Intimação - Ação de Alimentos ME148

Prazo do edital:20

Edital nº:

Data audiência:

Hora audiência:

Valor alim. Provisórios:30%(trinta por cento) do salário mínimo vigente

Resumo da petição inicial:

Despacho/Decisão:Código nº 256415

Vistos em correição;

DEFIRO o pedido formulado às fls. 29, razão pela qual DETERMINO a 

citação do requerido Rogerio Racien Zapeline por edital com o prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo Civil, com 

as advertências legais.

Desde já, caso o requerido não manifeste-se no prazo supramencionado, 

nomeio como curador especial o advogado Dr. Bruno Martin Sippel Souza, 

OAB/MT nº. 21.366/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios por analogia 

aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

importe de 02 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Cientifique-se o douto advogado do mister, bem como para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Kátia Fernanda Pereira Morett - Técnico 

Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 6840 Nr: 1182-11.2000.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Oliveira Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 468 de 635



Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1182-11.2000.811.0011

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: José Antonio Oliveira Carrasco

INTIMANDO(A, S): José Antonio Oliveira Carrasco

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/08/2003

VALOR DA CAUSA: R$ 432,40

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Código nº 6840. Conforme manifestação do exequente à fl. 

72 vislumbra-se que o executado efetivou o pagamento do débito 

reclamado na petição inicial.Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir 

débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Condeno a 

parte executada ao pagamento das despesas e custas processuais e a 

isento do pagamento de honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros lavrados em 

desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpre-se.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 27 de junho de 2018.Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito.

Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224572 Nr: 4946-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Amorim Marangon

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Ryvia Rychele Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza - 

OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar o advogado do executado para pagar o débito no valor de R$ 

13.377,03, 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 Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 11248 Nr: 1847-56.2002.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PLUS POÇOS ARTESIANOS LTDA, 

Aluisio Remi da Costa, Elaine Regina de Oliveira Hoiser, Eva Maria de 

Oliveira ME, Eva Maria de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA ARRUDA 

CAMPIÃO - OAB:9955/MT, Helmut Flávio P. Daltro - OAB:7285, 

Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente sobre o R. Despacho de fls. 129/131, 

cujo dispositivo transcrevo:"...Proceda com a inclusão de Aluisio Remi da 

Costa, CPF n.º 111.884.210-34, Elaine Regina de Oliveira Hoiser CPF n.º 

583.974.779-34, Eva Maria de Oliveira ME, CNPJ n.º 08.569.267/0001-06 e 

Eva Maria de Oliveira, CPF n.º 442.936.581-49. Citem-se-lhes nos 

endereços constantes à fl. 105, para, no prazo de cinco dias, pagarem o 

débito ou nomearem bens à penhora....". Bem como intimá-lo ainda a 

proceder com o deposito referente a diligencia do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de Citação dos executados. Devendo emitir as 

guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão 

de guias, de acordo com o provimento 07/2017. Enviando o comprovante 

de deposito para posterior cumprimento do mandado. Informo que a 

efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 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: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do exequente para que propulsione o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, vez que o executado foi citado via Edital, 

deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245178 Nr: 631-35.2017.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Lopes Merizio, Tacto Comercio de 

Equipamentos Para Escritorio Ltda, Rodrigo Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 631-35.2017.811.0011

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Evandro Lopes Merizio e Tacto Comercio de 

Equipamentos Para Escritorio Ltda e Rodrigo Fontana

CITANDO(A, S): Executados: Evandro Lopes Merizio, Cpf: 69249873115; 

Rodrigo Fontana, Cpf: 90234090197 e Tacto Comercio de Equipamentos 

Para Escritorio Ltda, CNPJ: 07737951000197

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/02/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 93.605,93

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 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: A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, por seu 

representante legal, vem propor EXECUÇÃO FISCAL , representada pela 

CDA nº. 20146489. Requer a citação da parte executada e seus sócios, 

ou a quem de direito para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito no 

valor de R$ 93.605,93. ...Pede Deferimento. Cuiabá-MT 24/06/2015. (as) 

Mônica Pagliuso Siqueira.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Kátia Fernanda Pereira Moretti - Técnico 
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Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 2 de setembro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 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: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que emende a exordial regularizando a 

divergência constatada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001344-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICA TEICHE MOURA (ADVOGADO(A))

AFONCIO ALQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 07/11/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 4 de setembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000048-33.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

GERSON TEIXEIRA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENY VIEIRA DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 12564726, considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 10.089,57 (dez mil e oitenta e nove reais e 

cinquenta e sete centavos), observando CPF/CNPJ n° 

00.447.894/0001-62, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 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: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos dada a omissão quanto ao devido 

cumprimento da liminar imposta ao requerido, conforme petição vertida em 

id. nº 15030736. Pois bem. Analisando os autos, denota-se a omissão dos 

requeridos quanto ao cumprimento dos comandos da liminar, deste modo, 

DETERMINO: I) o bloqueio de verbas no valor de R$ 2.884,15 (dois mil e 

oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), nas contas do 

Estado de Mato Grosso, com base na nota fiscal acostada em id nº 

14852865. II) Após o bloqueio e vinculação à Conta Única do Poder 

Judiciário, deverá a Secretaria de Vara transferir o respectivo valor à 

conta bancária informada nos autos. Registre-se que a presente medida é 

a via mais indicada e eficaz, consoante se depreende dos entendimentos 

jurisprudenciais: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE IDOSO COM NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS - ATENDIMENTO DA 

PRETENSÃO POR UM DOS RÉUS NO CURSO DA LIDE - ACOLHIMENTO DO 

PEDIDO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE 

PASSIVA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL 

ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS. MULTA COMINATÓRIA - 

SUBSTITUIÇÃO DO MEIO COERCITIVO PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Agravo regimental no 

recurso extraordinário. Administrativo. Direito à saúde. Dever do Estado. 

Solidariedade entre os entes federativos. Precedentes. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. Agravo 

regimental não provido". (RE 756149 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, 

Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 

DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014). Se no curso da lide o réu atende 

à pretensão deduzida em juízo, ocorre a situação prevista no art. 269, II, 

do CPC. - Tendo os réus, ademais, dado causa à propositura da demanda, 

devem responder pelos encargos sucumbenciais. Precedentes. (...)" 

(REsp 480.710/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 309 Como a norma do § 5º, do 

art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros 

meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de 

meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio on line 

do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja 

realmente assegurado o cumprimento da obrigação. “O bloqueio de 

valores na conta corrente do Estado, embora possa parecer mais 

rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição 

da multa diária. (...)” (REsp 868.038/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª. T.; Julg. 

27/05/2008, DJe 12/06/2008, in www.stj.jus.br) (Ap, 2646/2014, 

DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/04/2014, Data da publicação no DJE 28/04/2014) 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – DEVER DO ESTADO – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA 

MAIOR - MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA 

MAIS EFICAZ – RECURSO PROVIDO. É inconteste o dever do Estado de 

promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do 

cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência 

de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida, 

devendo ser substituída pelo bloqueio on-line. (Apelação / Reexame 

Necessário , 25257/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no 

DJE 17/03/2014).” (negritos acrescidos) Transcorrido o prazo do 

tratamento posto, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, carrear aos autos documento informando o efetivo tratamento. Por 

fim, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Mirassol 

D’oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000160-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13637859 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 6.509,65 (seis mil, quinhentos e nove reais e 

sessenta e cinco centavos), observando CPF/CNPJ n° 594.210.101-91, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

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. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 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: 8010122-95.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

EDSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 14044151 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 60.535,96 (sessenta mil quinhentos e trinta e 

cinco reais e noventa e seis centavos), observando CPF/CNPJ n° 

01.534.080/0001-28, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000244-03.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL DE ARAUJO PEREIRA (EXEQUENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (EXECUTADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 12629999 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 4.502,82 (quatro mil e quinhentos e dois 

reais e oitenta e dois centavos), observando CPF/CNPJ n° 

13.481.309/0268-25, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-17.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALERIA LIMA - ADVOCACIA ASSOCIADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 13637571 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 3.586,04 (três mil, quinhentos e oitenta e 

seis reais e quatro centavos), observando CPF/CNPJ n° 594.210.101-91, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

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. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010142-52.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pleito de sequestro de valores 

nas contas do estado executado de id nº 13078695. Pois bem. Sabe-se 

que, em caso de execução contra Fazenda Pública, a constrição judicial é 

medida de ultima ratio, posto que seu rito encontra-se disposto no art. 13, 

da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente deverá o pagamento da verba 

executada ser realizada mediante expedição de requisição de pequeno 

valor. Contudo, o mesmo códex encimado prevê a possibilidade do 

sequestro de dinheiro em caso de inadimplemento da requisição expedida 

dentro do prazo de 60 (sessenta dias), conforme art. 13, §1º, o que é o 

estrito caso dos autos, de modo que o pleito em voga deve ser acolhido, 

além do fato de que a verba ora exequenda detém caráter alimentar, não 

podendo ser o Estado beneficiado em razão de sua própria torpeza, 

cabendo-lhe arcar com as consequências de sua inércia. Nesse sentido já 

se decidiu: “DECISÃO: ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição 

integral, por unanimidade de votos, em denegar a segurança com fulcro no 

art. 6.º, § 5.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do 

CPC. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR.PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO 

DE SEQUESTRO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR. SEGURANÇA DENEGADA COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI 

FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 

1172072-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A 

Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 14.757/15, que passou a viger em 

17.11.2015 (data da sua publicação), dispondo acerca do procedimento 

para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. 2. São consideradas 

de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo art. 100 da CRFB/88, as obrigações 

que devem ser quitadas em decorrência de decisão judicial transitada em 

julgado, cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a dez salários 

mínimos. Inteligência do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de 

pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, devendo ser 

pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, contados a 

partir da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a 

requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas execuções contra a 

fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento de obrigação de 

pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o 

art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... 

efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das contas 

do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados 

Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados 

Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069626877, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS 

A DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). 

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". 

ADMISSIBILIDADE. DECISÃO "ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 

EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de 

Justiça do Paraná TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa : 

8996845 PR 899684-5 (Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível 

Publicação DJ: 1063 20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 

Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira)” Não obstante, ainda dispõe o art. 

6º do Provimento nº 11/2017 do TJ/MT, que: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de 

comprovação do depósito judicial do valor liquido”. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de id nº 13078600, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor 

de R$ 5.726,06 (cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e seis centavos) 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

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. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010562-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pleito de sequestro de valores 

nas contas do estado executado de id nº 13020310. Pois bem. Sabe-se 

que, em caso de execução contra Fazenda Pública, a constrição judicial é 

medida de ultima ratio, posto que seu rito encontra-se disposto no art. 13, 

da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente deverá o pagamento da verba 

executada ser realizada mediante expedição de requisição de pequeno 

valor. Contudo, o mesmo códex encimado prevê a possibilidade do 

sequestro de dinheiro em caso de inadimplemento da requisição expedida 

dentro do prazo de 60 (sessenta dias), conforme art. 13, §1º, o que é o 

estrito caso dos autos, de modo que o pleito em voga deve ser acolhido, 

além do fato de que a verba ora exequenda detém caráter alimentar, não 

podendo ser o Estado beneficiado em razão de sua própria torpeza, 

cabendo-lhe arcar com as consequências de sua inércia. Nesse sentido já 

se decidiu: “DECISÃO: ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição 

integral, por unanimidade de votos, em denegar a segurança com fulcro no 

art. 6.º, § 5.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do 

CPC. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR.PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO 

DE SEQUESTRO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR. SEGURANÇA DENEGADA COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI 

FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 

1172072-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A 

Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 14.757/15, que passou a viger em 
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17.11.2015 (data da sua publicação), dispondo acerca do procedimento 

para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. 2. São consideradas 

de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo art. 100 da CRFB/88, as obrigações 

que devem ser quitadas em decorrência de decisão judicial transitada em 

julgado, cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a dez salários 

mínimos. Inteligência do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de 

pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, devendo ser 

pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, contados a 

partir da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a 

requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas execuções contra a 

fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento de obrigação de 

pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o 

art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... 

efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das contas 

do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados 

Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados 

Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069626877, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS 

A DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). 

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". 

ADMISSIBILIDADE. DECISÃO "ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 

EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de 

Justiça do Paraná TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa : 

8996845 PR 899684-5 (Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível 

Publicação DJ: 1063 20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 

Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira)” Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

id nº 13020310, considerando deter o dinheiro preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 

835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos 

do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, ESTADO DE 

MATO GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

1.011,34 (hum mil e onze reais e trinta e quatro centavos) JUNTANDO-SE 

aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, que 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 artigo 

854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º do referido 

artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier 

aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e 

façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de 

responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010159-88.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (EXEQUENTE)

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Os autos vieram conclusos ante o pleito de sequestro de valores 

nas contas do estado executado de id nº 13020310. Pois bem. Sabe-se 

que, em caso de execução contra Fazenda Pública, a constrição judicial é 

medida de ultima ratio, posto que seu rito encontra-se disposto no art. 13, 

da Lei 12.153/2009, onde obrigatoriamente deverá o pagamento da verba 

executada ser realizada mediante expedição de requisição de pequeno 

valor. Contudo, o mesmo códex encimado prevê a possibilidade do 

sequestro de dinheiro em caso de inadimplemento da requisição expedida 

dentro do prazo de 60 (sessenta dias), conforme art. 13, §1º, o que é o 

estrito caso dos autos, de modo que o pleito em voga deve ser acolhido, 

além do fato de que a verba ora exequenda detém caráter alimentar, não 

podendo ser o Estado beneficiado em razão de sua própria torpeza, 

cabendo-lhe arcar com as consequências de sua inércia. Nesse sentido já 

se decidiu: “DECISÃO: ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em composição 

integral, por unanimidade de votos, em denegar a segurança com fulcro no 

art. 6.º, § 5.º, da Lei Federal n.º 12.016/2009 c/c o art. 267, inciso VI, do 

CPC. EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR.PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. CABIMENTO 

DE SEQUESTRO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR. SEGURANÇA DENEGADA COM FULCRO ART. 6.º, § 5.º, DA LEI 

FEDERAL N.º 12.016/2009 C/C O ART. 267, INCISO VI, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. (TJPR - 5ª C.Cível em Composição Integral - MS - 

1172072-8 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - 

Rel.: Adalberto Jorge Xisto Pereira - Unânime - - J. 21.10.2014)” “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. 1. A 

Lei n. 13.756/11 foi revogada pela Lei n. 14.757/15, que passou a viger em 

17.11.2015 (data da sua publicação), dispondo acerca do procedimento 

para o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado 

do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações. 2. São consideradas 

de pequeno valor, na forma do § 3.ºdo art. 100 da CRFB/88, as obrigações 

que devem ser quitadas em decorrência de decisão judicial transitada em 

julgado, cujo valor, devidamente atualizado, não exceda a dez salários 

mínimos. Inteligência do art. 1ª da Lei n. 14.757/15. 3. Os créditos de 

pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, devendo ser 

pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, contados a 

partir da data em que for protocolada, perante o órgão competente, a 

requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas execuções contra a 

fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento de obrigação de 

pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o 

art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a... 

efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das contas 

do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados 

Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados 

Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069626877, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS 

A DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). 

PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL.BLOQUEIO "ON LINE". 

ADMISSIBILIDADE. DECISÃO "ULTRA PETITA". VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 

EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de 

Justiça do Paraná TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa : 

8996845 PR 899684-5 (Acórdão) Orgão Julgador 5ª Câmara Cível 

Publicação DJ: 1063 20/03/2013 Julgamento 26 de Fevereiro de 2013 

Relator Adalberto Jorge Xisto Pereira)” Não obstante, ainda dispõe o art. 

6º do Provimento nº 11/2017 do TJ/MT, que: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BACEN-JUD, na ausência de 

comprovação do depósito judicial do valor liquido”. Pelo exposto, DEFIRO o 

pedido de id nº 13078600, considerando deter o dinheiro preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem elencada 

no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, 

nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o 

bloqueio de contas do executado de CNPJ/CPF nº 03-507.415-0001-44, 

ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do sistema BACENJUD, até o valor 

de R$ 9.521,51 (nove mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e um 

centavos) JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero 
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o bloqueio, que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010108-77.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

RINALDO VALENCIANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATELIE ALVIM INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JOSE NAVES DE LACERDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIA APARECIDA FERREIRA PIMENTA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 11428920 considerando deter o dinheiro 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, consoante ordem 

elencada no artigo 835 do CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA 

ONLINE, nos termos do artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) 

EFETIVE-SE o bloqueio de contas do executado por meio do sistema 

BACENJUD, até o valor de R$ 1.535,58 (hum mil, quinhentos e trinta e 

cinco reais e cinquenta e oito centavos), observando CPF/CNPJ n° 

13.536.756/0001-00, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) 

Caso frutífero o bloqueio, que 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 artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. (III) No caso de 

ocorrência do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a 

impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os 

autos CONCLUSOS imediatamente, sob pena de responsabilização. (IV) 

Rejeitada ou não apresentada a 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. (V) Caso a penhora 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para 

efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – 

CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 3247-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano de Oliveira, Felipe da Silva Freitas, 

Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante – Cód. 263249

Autuado: Adriano de Oliveira

Autuado: Felipe da Silva Freitas

Autuado: Sebastião Pereira dos Santos

 Presentes:

Juíza de Direito: Dra Edna Ederli Coutinho

Promotor de Justiça: Dr. Saulo Pires de Andrade Martins

Advogado: Dr. Jerferson Santana da Silva

Autuado: Adriano de Oliveira

Autuado: Felipe da Silva Freitas

Autuado: Sebastião Pereira dos Santos

Aos três dias do mês de setembro de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MMª. Juíza de Direito Drª. Edna Ederli 

Coutinho.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MMª. Juíza de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 A defesa e o Ministério Público se manifestaram em audiência, conforme 

termos gravados em mídia audiovisual. Outrossim, a defesa fez um 

adendo em seu requerimento, pleiteando a consideração do depoimento do 

custodiado Sebastião Pereira dos Santos como prova na instrução 

processual.

Em seguida, a MMª. Juíza de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Primeiramente, defiro o pedido para manter o custodiado Sebastião Pereira 

dos Santos em cela separada dos demais flagrados, visando resguardar 

sua integridade física, ante o depoimento prestado na presente 

solenidade.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública acerca da presente decisão.

Após, voltem-me conclusos para apreciar o pedido de revogação da 

prisão preventiva elaborado pela defesa em audiência.

Cumpra-se.”

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

EDNA EDERLI COUTINHO

Juíza de Direito em Substituição Legal

SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS

Promotor de Justiça

JERFERSON SANTANA DA SILVA

Advogado

ADRIANO DE OLIVEIRA

 Custodiado

FELIPE DA SILVA FREITAS

Custodiado

SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

Custodiado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 82836 Nr: 2712-35.2009.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zerly Celestino da Silva, Denis Marcio Basto 

Pereira, Eurico Furtado Mendonça Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DE SA PEREIRA - 
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OAB:5286/B, José Batista Filho - OAB:13696-A, Valmir Burdz - 

OAB:2086

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o advogado VALMIR BURDZ para retificar ou 

ratificar as Alegações Finais do acusado Eurico Furtado Mendonça Neto.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77292 Nr: 857-14.2014.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamila Rafaela Zimmer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOCOLATES GAROTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB:MT 

20.332-A

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 119, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119062 Nr: 3285-27.2018.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Margarida Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O E P SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA (BOA 

SAFRA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO BARROS DE MACEDO 

- OAB:7667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristyny L. Gonçalves de 

Almeida - OAB:MT 16.279, Patricia de Oliveira Gonçalves - OAB:MT 

14.645

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, através de seus advogados, PARA COMPROVAR NOS 

AUTOS, no prazo legal, A AVERBAÇÃO JUNTO ÀS MATRÍCULAS DOS 

IMÓVEIS, CONSTANTES DO TERMO DE CAUÇÃO, para cumprimento das 

demais determinações da decisão de fls. 134/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91794 Nr: 1083-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Pereira dos Santos (Espolio), Luzia Pereira 

dos Santos, Jose Andre Pereira dos Santos, Jose Marcelino Pereira dos 

Santos, Jose Ilto Pereira dos Santos (Espolio), Jose Carlos Pereira, 

Lourdes Aparecida Pereira, Nilzete Pereira, Rosaria Pereira dos Santos, 

Maria do Carmo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Jose Pereira dos Santos em 

desfavor de Ilza Pereira dos Santos.

À fl. 46 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 46, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 2760-50.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

2ª Vara

Intimação

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)

 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

ESTER BIRKHAN (REQUERENTE)

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 08/11/2018 de 

Junho de 2018, às 18:15 horas, no local indicado no Id: 15151729.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001678-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

MARTA JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 08/11/2018, 

às 18:30 horas, no local indicado no Id: 15160872.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001616-19.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DA SILVEIRA (AUTOR(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 08/11/2018, 

às 18:00 horas, no local indicado no Id: 15161548.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001702-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

JANETE IRINEU ZILIO (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 08/11/2018, 

às 18:45 horas, no local indicado no Id: 15162100.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98638 Nr: 5497-89.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilonei Bueno Langer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 93, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97105 Nr: 4516-60.2016.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, Levi Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adama Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 38, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no §2º 

do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71098 Nr: 3627-48.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:MT 3.127-A, Samir Bennett Buainain - OAB:MT 13.373

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerida, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 137, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47175 Nr: 2599-16.2010.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Hernandes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinopcam Sinop Com. De Caminhões Ltda., 

Thalis Ruy Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Mattos Pereira 

- OAB:8718 OAB/MT, Jiancarlo Leobet - OAB:10.718 OAB/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora/Requerente, por seu(s) advogado(s), 

para providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 208, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46575 Nr: 1995-55.2010.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS, BdS(R

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerido/Executado, por seu(s) 

advogado(s), para providenciar o pagamento das custas processuais 

devidas conforme cálculo de fls. 81, no prazo legal, sob pena das 

sanções previstas no §2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92328 Nr: 1386-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Antonio Dagostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR FRANCISCO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - OAB:72174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação da 

decisão de fls. 58, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

requeira o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53419 Nr: 923-62.2012.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LTML, LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Lauer Murta - 

OAB:MT 16.361-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo L. T. M. L. 

representado por sua genitora LUCIANA TUSSET em face de FAGNER 

MESSIAS LUIZ, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 94, a exequente compareceu em juízo e informou que o executado 

efetuou o pagamento do débito alimentar.

 À fl. 97, o Ministério Público não se opôs a revogação da prisão.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Expeça-se o respectivo contramandado de prisão, comunicando-se a 

Policia Civil e Policia Militar deste Município, bem como a baixa do mandado 

no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104519 Nr: 3005-90.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99990 Nr: 217-06.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Badan Terezan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114289 Nr: 890-62.2018.811.0086

 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: AS, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que não houve a juntada da guia de 

recolhimento das custas e taxas judiciais, mas apenas do comprovante de 

pagamento.

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 405-96.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o feito 

na forma do art. 487, I, do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade, em 

substituição ao benefício assistencial por idade, nos seguintes termos:O 

NOME DO SEGURADO: MARIA APARECIDA LOPESO BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURALINCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;A RENDA MENSAL INICIAL: SALÁRIO 

MÍNIMOA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (18.06.2015 – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)PERÍODO A SER CONSIDERADO COMO 

ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS).As prestações vencidas deverão ser 

corrigidas monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 

8.213/1991, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, segundo artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN.O 

requerido está isento de custas.Deverá o requerido suportar, não 

obstante, verba honorária em favor do procurador da requerente, no 

montante equivalente a 10% das verbas vencidas até esta sentença (CPC, 

art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 do STJ). Nada sendo requerido no prazo 

de 06 (seis) meses a partir do trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte. Não obstante, exclua-se 

do Relatório Estatístico das Atividades Forenses tão logo decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, sem qualquer impulso das 

partes. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496 

do NCPC.Publicada em audiência. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93102 Nr: 1911-44.2016.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liria Lauxen Faccio

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103841 Nr: 2661-12.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Pasqualon

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 100583 Nr: 543-63.2017.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ema Albertina Maron Gerhardt

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 1971-51.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Rodrigues Silva de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Dou por encerrada a instrução processual. Tornem os autos 

conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89598 Nr: 4762-90.2015.811.0086

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACRS, SdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, por consequência, determino a 

expedição de alvará de autorização para viagem da infante ARIADNE 

CRISTIANE RAMOS SANTOS, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no 

artigo 83, § 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, sob 

responsabilidade da Delegação Brasileira de Voleibol. Confirmo as 

liminares concedidas às fls. 47/48 e 78/81.Sem custas, a teor do disposto 

no artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120381 Nr: 3827-45.2018.811.0086

 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: GERMAQ COMERCIO FERRAGENS E SERV. TORNO E 

SOLDA LTDA, Genilson Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Dux Administração 

Judicial - Mato Grosso - Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marim de Oliveira - 

OAB:MT 20.003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por GERMAQ COMÉRCIO 

DE FERRAGENS E SERV. TORNO E SOLDA LTDA em face de TAUÁ 

BIODIESEL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que requer a 

inclusão de seu crédito da importância de R$ 63.141,77 (sessenta e três 

mil, cento e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/15.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75338 Nr: 3892-16.2013.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides Xavier

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucineia Rodrigues de Souza - 

OAB:MT / 16.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Ante o a ausência justificada da advogada do requerente, conforme 

petitório de fl. 74, redesigno a audiência para o dia 14/11/2018 às 15:30.

Intime-se a advogada do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe o endereço atualizado deste, a fim de que possa ser intimado para 

o ato designado.

 Com o aporte do endereço, expeça-se o respectivo mandado de 

intimação do requerente para comparecer à solenidade.

 Em relação às testemunhas arroladas à fl. 73, estas comparecerão 

independente de intimação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50307 Nr: 1364-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mocellin Agro Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Gemelli, Siomara Rospierski Gemelli, 

Pedro Gemelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6013

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80010 Nr: 3157-46.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loiri Rostirola (empresário individual)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16168 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Barufi - OAB:MT 

18.462

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que requeira o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco)dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86089 Nr: 2591-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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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: LUIZ FERNANDO PANERARE, Luiz Fernando Panerare - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Autonômo de Água e Esgoto de Nova 

Mutum (SAAE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milene Arissava - OAB: MT 

16.851

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a Parte Requerente acerca da petição retro juntando comprovante de 

depósito, para que se manifeste requerendo 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

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86024 Nr: 2560-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oliani Raspini - OAB:MT 

14.330, Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria 

Morais Costa - OAB:MT 23.582

 “Vistos.

Encerrada a instrução criminal, vistas as partes para oferecerem 

alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105294 Nr: 3418-97.2018.811.0012

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cadastre-se o advogado do polo ativo para recebimento das devidas 

intimações.

Intime-se a parte embargante para emendar a inicial e juntar aos autos 

documentos indispensáveis à propositura da ação, tais como procuração, 

documentos pessoais da parte e as provas com que pretende demonstrar 

a verdade dos fatos alegados, nos moldes do art. 320 do Código de 

Processo Civil, uma vez ter juntado tão somente o comprovante de 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Concedo o prazo de quinze dias para diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90671 Nr: 3022-57.2017.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA RAIMUNDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Sebastiana Raimunda de Sousa, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

14/03/2017, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

CPC.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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-40.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

MICHELE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI SILVA DANTAS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista a proposta apresentada pela 

parte promovida (Id. 14697888), expeço intimação para que a parte autora 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 4 de setembro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30780 Nr: 1217-80.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Borges Moura 

Cabral - OAB:6.755 MT

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 25030 Nr: 1035-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Carlinhos Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Palma 

Faria - OAB:4775, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6.755 MT, 

Maurício Magalhães Faria Junior - OAB:9.839

 Vistos.

Intime-se a parte requerida e o Município de Paranatinga para oferecimento 

de memoriais finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69730 Nr: 1536-72.2016.811.0044

 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: JLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cynthia Thaise Soares 

Carvalho - OAB:19.274, Jacqueline Magalhães Gonçalves - 

OAB:17.240/MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 (...).Assim, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa para 

atribuir o valor de R$ 275.253,09 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos 

e cinqüenta e três reais e nove centavos), devendo os autos serem 

remetidos ao distribuidor para proceder as devidas alterações.No que 

tange, a preliminar de prescrição, analisando os autos verifico que a 

mesma deve ser afastada, pois trata-se de matéria meritória.Ultrapassada 

referidas questões, verifico que as partes são legítimas e estão bem 

representadas e que estão presentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo vícios ou 

irregularidades a serem sanadas.Dou o feito por saneado, bem como 

defiro a produção de prova documental e testemunhal.Fixo como ponto 

controvertido: a configuração da união estável, o período em que 

conviveram juntos e da aquisição dos bens.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia _____/______/______, às ____:____ 

horas.As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º 

ao 5º, do Código de Processo Civil.Intimem-se as partes desta 

decisão.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4 Nr: 236-76.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Deon-ME

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

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 004

Vistos.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado às fls. 190, 

face a inexistência de bens da parte devedora para penhora.

Dispõe o art. 775, CPC acerca da possibilidade do credor desistir das 

ações de execução, verbis:

 “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

 a) serão extintos os embargos que versarem apenas sobre questões 

processuais, pagando o credor as custas e os honorários advocatícios;

 b) nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do 

embargante”.

Como é cediço, nos casos em que não houve interposição de 

embargos/impugnação do devedor, como é o presente caso, 

desnecessário se torna a anuência do executado.

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, c/c 

775, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da 

ação e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução de mérito.

P.I.C.

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

 Paranatinga/MT, 30 de agosto de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 3637-53.2014.811.0044

 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): Dalva Jordão Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:Mat. 2139191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Vistos.

Considerando que o Executado concordou com o cálculo apresentado às 

fls. 60/61 (fl. 62-verso), HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

Exequente, para que surta os efeitos jurídicos legais, e determino a 

expedição de RPV no valor do mesmo, o qual deverá ser disponibilizado 

em favor do exequente, em 60 dias, sob pena de sequestro, a teor do que 

dispõem o art. 87 do ADCT e art. 2º, § 3º da Resolução n. 438/05 do 

Conselho da Justiça Federal.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82872 Nr: 3723-19.2017.811.0044

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acácia Transportadora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP Catarinense Comércio, Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELAINE DA SILVA STOCK 

- OAB:66980

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 666-37.2010.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Donizetti Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para, no prazo legal manifestar-se sobre a 

complementação da perícia.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79004 Nr: 1759-88.2017.811.0044

 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: Alaide Cirilo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Autos n. 79004

Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a ausência do 

fornecimento de água pela requerida, na residência da autora, no período 

informado na inicial.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2018, às 

17:00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se.

 Paranatinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24310 Nr: 358-35.2009.811.0044

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fermino da Silva Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, na pessoa de seu patrono para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se interesse no prosseguimento do 

feito. Na omissão, intime-se, pessoalmente, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 10027 Nr: 787-12.2003.811.0044

 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: Aparecido Fujarra, Maria Solange Cezar Fujarra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldir Perghter, Clésio Antonio Pirani, Sandra 

Maria Penteado Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Luiz Lopes Barreto - OAB:23516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luís Griggi Pedrosa - 

OAB:5022

 Código 10027

Vistos.

O inconformismo da parte autora quanto o não cumprimento da r. sentença 

de fls. 148/153 não procede (fl. 210/212), eis que, já foi expedido ofício 

para o Cartório tomar as devidas providências.

De acordo com os autos, o que se verifica, é que o cartorário está 

tomando as devidas precauções para cumprir a r. sentença, contudo a 

demora no cumprimento da decisão, se dá pela falta de documentação, 

inclusive umas das diligências solicitadas é a “Certidão de Localização” 

para identificar a qual municipalidade pertence o imóvel (fls. 213/216).

Logo, a agilidade no cumprimento da decisão está a depender da parte 

autora em fornecer os documentos solicitados para cumprimento da 

mesma.

Outrossim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis encaminhando a 

via original da Escritura de fls. 24/25, conforme determinado à fls. 190-A e 

solicitado à fl. 214, devendo permanecer fotocópia nos autos.

 Após, deverá o feito aguardar o prazo de 02 (dois) meses no cartório, 

nada manifestado, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79479 Nr: 1980-71.2017.811.0044

 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: Pedro de Araújo Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

dependência econômica do falecido(a).

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pela parte 

autora, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/10/2018, às 

15:30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74668 Nr: 3451-59.2016.811.0044

 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: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilio Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, ANA LUCIA DE CAMARGO MASCARELLO - 

OAB:29703, Rafael Massignan - OAB:

 Diante do exposto, resta demonstrado que a certidão de fl. 933 está 

correta ao afirmar que a contestação de fls. 742/775 é intempestiva.Da 

mesma forma não procede a afirmação de que a peça de fls. 573/585 

trata-se de agravo de instrumento e não contestação.Ora, a peça está 

direcionada a este Juízo, indicando o número deste processo e logo na 

primeira folha está explícito:“(...) vem contestar os fatos e fundamentos 

narrados na inicial, nos termos que seguem: (...)”. (destaquei)Ao final da 

peça também pede que seja julgada improcedente a presente ação e 

especificou as provas que pretende produzir.Assim, não há como acolher 

a manifestação de fl. 936.No mais, quanto ao pedido de reconsideração 

formulado ao final da contestação, indefiro o pedido tendo em vista a 

ausência de alteração fática suscetível a alteração da decisão de fls. 

538/540.Proceda-se o desentranhamento da contestação intempestiva e 

dos documentos que lhe acompanham, entregando-a ao advogado do 

requerido.Intime-se a parte autora para, no prazo legal, impugnar as 

c o n t e s t a ç õ e s  d e  f l s .  5 7 3 / 5 8 5  e  8 4 0 / 8 6 9 . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 30 de agosto de 2018.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 1487-60.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio Ferreira da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 
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ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88036 Nr: 1487-60.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edesio Ferreira da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EDESIO FERREIRA 

DA MOTA.

A parte requerente comprovou, initio litis, a existência do contrato entre as 

partes (fls. 09-v/10), bem como verifico que o requerente aportou aos 

autos comprovação de que procedeu com o envio de notificação ao 

requerido, no endereço constante no contrato (fls. 07-v/09), razão pela 

qual DEFIRO a medida liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do requerente.

Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, em 5 (cinco) dias, a fim de ter o bem 

restituído livre de ônus, sob pena de consolidação da propriedade e posse 

plena do bem no patrimônio do credor fiduciário; ou apresentar resposta, 

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 

911/69, art. 3º, §§).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89945 Nr: 2502-64.2018.811.0044

 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: Valdir José Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas a Defensoria Pública a fim de se manifestar a respeito do 

petitório de fls. 36.

intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 1497-75.2016.811.0044

 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: Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, Roberto 

Faria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Felix Cardoso de 

Souza - OAB:14.131/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que as partes intimadas sobre 

a juntada de carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 436-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Pereira de Souza, Washington 

Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado ao dvogado 

da parte ré para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56180 Nr: 1864-70.2014.811.0044

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudionor Ribeiro de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos.

Intime-se a defesa para no prazo de 05 dias se manifestar ao pedido de 

suspensão do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1016 Nr: 85-42.1998.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Cristina Barbosa Siqueira, Débora Cristina 

Siqueira, D Jonatan Barbosa Siqueira - Menor, Westem Barbosa Siqueira - 

Menor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida de Brasimac S/A 

Eletrodomésticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Galli - OAB:4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rodrigues Oliveira - 

OAB:62738-SP

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 418, uma vez que não compete a este juízo aferir 

preferência de crédito em falência, o que inviabiliza a expedição de 

certidão de habilitação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 559-85.2013.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Alberto Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valéria Nicola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Naves Dias 

Barchet. - OAB:7213/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Diante do cancelamento do alvará judicial, motivado pela inconsistência 

nos dados bancários do credor, e considerando as informações contidas 

no petitório de fls. 156/157, expeça-se novo alvará de levantamento, para 

a conta indicada às fls. 156/157.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 27502 Nr: 492-28.2010.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basam Fomento Mercatil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Roder, João Roder Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelito José Dalcin Junior - 

OAB:6.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, a fim de se manifestar da penhora de fls. 

49/51.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84809 Nr: 4581-50.2017.811.0044

 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: Construtora Campoy Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nortesul Construções e Agro Florestal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP, LILIAN SOUSA NAKAO - OAB:343015/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consideração ao que dispõe o artigo 334, §4º, inciso I do CPC, indefiro, 

por ora, o requerimento formulado às fls. 106.

Aguarde-se a realização da audiência conciliatória.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75288 Nr: 52-85.2017.811.0044

 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: Aparecida Lengo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial intentado por 

Aparecida Lengo da Silva em face do 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.: 84550 Nr: 4471-51.2017.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPS, ESdS, ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 20, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 2310-34.2018.811.0044

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF, AJGS, LEGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo 

pagamento, sob pena de protesto judicial e penhora dos bens (pelo prazo 

de até 03 (três) meses, com fulcro no artigo 528, §§3º e 7º, do Código de 

Processo Civil.

Defiro o pedido de benefício de assistência jurídica gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89840 Nr: 2439-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ALVES DA SILVA – ME, Luiz 

Fernandes Filho, Marilene Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Vistos.

Ante a petição de fls. 34/40, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000508-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LIZ JORDAO VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS VEIGA DE CAMPOS - MT23859/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 27/11/2018 Hora: 13:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE TENACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLASSIR MIGUEL RIGON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 483 de 635



- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: CLASSIR MIGUEL RIGON - MT0020420A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 27/11/2018 Hora: 14:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000517-43.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GILVANETE ALCINA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS VEIGA DE CAMPOS - MT23859/O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 27/11/2018 Hora: 15:30 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

ALVANI MANOEL LAURINDO (REQUERENTE)

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DAL POZ EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO RODRIGO EZEQUIEL - MT21502/O, 

CARLOS JOSE DE CAMPOS - MT14526/O, THIAGO RIBEIRO - 

MT0013293A-O, da audiência de conciliação designada para o dia: 

27/11/2018 Hora: 16:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA CLEUMA MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

HOMERO AMILCAR NEDEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogados do(a) REQUERENTE: HOMERO AMILCAR NEDEL - 

MT0003483A, LARA MOERSCHBERGER NEDEL - MT17240-O, da audiência 

de conciliação designada para o dia: 28/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de 

conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda, da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

28/11/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000411-47.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAVIS ARESTIDES LIMA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO Certidão Certifico que nesta data faço vista dos 

autos ao MP. Peixoto de Azevedo– MT, 31 de agosto de 2018 IRENE 

APARECIDA FERMINO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35752028

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83111 Nr: 968-85.2017.811.0023

 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: NAZI GOMES DE ALMEIDA

 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 o(a) adogado(a) da parte autora, acerca dos 

documentos juntados às fls. 86/88, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 40913 Nr: 1529-56.2010.811.0023
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CARVALHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ressai dos autos que o reeducando MARCIO DE CARVALHO SOARES, 

brasileiro, nascido em 15/3/1978, filho de Antonio Rodrigues Soares e 

Francisca Ferreira de Carvalho, foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 

08 (oito) meses de reclusão e 106 dias multa no valor de 1/10 salários 

mínimos.

 O Ministério Público se manifestou pela extinção da pena (fl. 129).

É o sucinto relatório. Decido.

Pois bem, analisando os autos, constato que o reeducando cumpriu 

integralmente a pena imposta, conforme fls. 124/128, na qual restou 

comprovado que cumpriu com as condições impostas na sentença e 

audiência admonitória.

O Ministério Público, considerando os princípios vigentes, requereu a 

extinção da punibilidade (fl. 129).

Ademais, não se vislumbra nenhuma causa que pudesse interromper ou 

suspender o cumprimento da pena.

Pelo exposto, DECLARO, por sentença, EXTINTA do reeducando MARCIO 

DE CARVALHO SOARES, já devidamente qualificado nos autos, em virtude 

do integral cumprimento da pena, nos termos do art. 66, inc. II, da LEP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com as anotações de praxe e 

arquive-se com as baixas necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA NETO (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000032-43.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE RITA NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 4 de setembro de 2018. 

Atenciosamente. NILSON ABREU DOS SANTOS Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA NETO (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000032-43.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE RITA NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 4 de setembro de 2018. 

Atenciosamente. NILSON ABREU DOS SANTOS Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-43.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA NETO (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000032-43.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE RITA NETO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 4 de setembro de 2018. 

Atenciosamente. NILSON ABREU DOS SANTOS Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001837-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDA DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 
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cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000867-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI PIGOSSO SAMPAIO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000867-27.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MICHELI PIGOSSO SAMPAIO RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Vistos. Dê-se vistas ao autor para que se manifeste. Cumpra-se. PONTES 

E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000541-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE LEITE NUNES (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000541-67.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELIENE LEITE NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065)  3223-2405,  “e-mai l ”  med ic inacaceres@hotmai l . com, 

independentemente de compromisso, que deverão exercer 

escrupulosamente o encargo, devendo responder os quesitos formulados 

pelas partes, bem como apresentarem outras considerações que 

entenderem pertinentes. Intime-se o perito, bem como as partes e seus 

advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim de que 

seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado 

pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito nomeado para 

estabelecer dia e hora. A perícia deverá atestar se há invalidez, 

permanente ou temporária, bem como o grau de incapacidade da parte 

autora, de acordo com a tabela constante no anexo da Lei nº 6.194/74, 

cuja cópia deverá acompanhar a intimação a ser endereçada aos Experts. 

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil). Arbitro os honorários periciais devido a o 

Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser arcado pela parte requerida. Intimem-se. Cumpra-se. PONTES 

E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 680-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges, Dinah Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a parte requerida foi citada conforme 

juntada de certidão do oficial de justiça de fls.109, tendo deixado o prazo 

transcorrer “in albis”, sem apresentar contestação ou resposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Intimo o executado na pessoa de seu advogado para efetuar o 

pagamento do valor R$ 2.536,06 (dois mil e quinhentos e trinta e seis reais 

e seis centavos)no prazo legal, sob pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor exequendo referente ao cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158251 Nr: 11951-76.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Gonçalves Shuina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data encaminhei cópias para Assistente Social, para 

realização do Estudo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161885 Nr: 1251-07.2018.811.0013

 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): E S BORGES SERVICOS EIRELI ME, Eugenio 

Silva Borges, Maria José Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 Cerifico que até a presente data não foi opostos os embargos, portanto 

intimo o douto advogado para manifestar-se o qual retirou em cartório as 

peças para redistribuição.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 94278 Nr: 5187-79.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: MEBS, KB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI MENDES DOS SANTOS, Rg: 

0893263-8, Filiação: Ramão dos Santos e Noemia Mendes dos Santos, 

data de nascimento: 06/10/1966, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O EXECUTADO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 663,38 (SEISCENTOS E SESSENTA E 

TRÊS RAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, SOB PENA DE PENHORA DE DINHEIRO OU BENS SUFICIENTE PARA 

SAFISTAZER O DEBITO.

Despacho/Decisão: Defiro o requerido.Intime-se por edital.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 
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França, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018

Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81000 Nr: 3162-64.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão de fls., SUSPENDA-SE o feitro pelo prazo de 01 

ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154241 Nr: 10034-22.2017.811.0013

 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: Maria Valdineia Aragão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria José de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a partilha amigável apresentada junto a inicial destes autos de arrolamento 

de bens deixados por falecimento de MARIA JOSE DE MENEZES, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Expeçam-se formais e, a seguir, arquive-se.

P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001193-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (ADVOGADO(A))

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001193-84.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME RÉU: OURO VERDE 

SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP Vistos, 

etc. Considerando que não foram recolhidas as custas iniciais, determino 

o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Ao arquivo, com baixa. PONTES E LACERDA/MT, 4 de 

setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000811-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ITELMAR CARLOS TOME (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000811-91.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ITELMAR CARLOS TOME RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado. 

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001169-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

GELZA MARIA RAMOS (AUTOR(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001169-56.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GELZA MARIA RAMOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado. 

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 
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no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001176-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA MARCIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001176-48.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA PENHA MARCIANO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000772-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

MARINA ALEXANDRINA BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000772-94.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARINA ALEXANDRINA BISPO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001171-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO MANFRIN (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001171-26.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

NILSO MANFRIN RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente nomeado. 

Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 
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PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000733-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA (ADVOGADO(A))

ANA ANCELMO BENTO ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000733-97.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANA ANCELMO BENTO ALMEIDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000933-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PACIENCIA DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000933-07.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

WILSON PACIENCIA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito anteriormente 

nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes. 

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora. 

Deverá o perito responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear? Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem 

quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, 

no valor de R$ 600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, a serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, 

dependendo da competência, vez que se trata de comarca com carência 

de profissionais na área de saúde, inclusive, passando por um caos na 

área de saúde, com o “fechamento” do hospital público, justificando a 

nomeação de profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. 

PONTES E LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000841-29.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

AGNALDO TIMOTEO DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito 

anteriormente nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intime-se o perito, bem como 

as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum 

local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato 

deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o 

perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverá o perito responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, no valor de R$ 600,00, 

na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a 

serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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GRACIELE POQUIVIQUI DA CONCEICAO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000774-64.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GRACIELE POQUIVIQUI DA CONCEICAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito 

anteriormente nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intime-se o perito, bem como 

as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum 

local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato 

deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o 

perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverá o perito responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, no valor de R$ 600,00, 

na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a 

serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

APARECIDA BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000823-08.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

APARECIDA BENEDITO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Desconstituo, em havendo, o perito 

anteriormente nomeado. Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ 

DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de 

C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 0 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5 ,  “ e - m a i l ” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intime-se o perito, bem como 

as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum 

local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato 

deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o 

perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverá o perito responder os 

quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. Quesitos do 

Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data da perícia; 

4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em caso 

positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e grau 

da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado está 

incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude da 

deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Doutor José Dárcio de Andrade Rudner, no valor de R$ 600,00, 

na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a 

serem arcados pela Justiça Federal ou Estadual, dependendo da 

competência, vez que se trata de comarca com carência de profissionais 

na área de saúde, inclusive, passando por um caos na área de saúde, 

com o “fechamento” do hospital público, justificando a nomeação de 

profissional de outra localidade. Intimem-se. Cumpra-se. PONTES E 

LACERDA/MT, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001010-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001010-16.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 48.757,75; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos termos do 

art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO 

DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento. Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000842-14.2018.8.11.0013. AUTOR: LUIZ 

CARLOS DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AMPARO SOCIAL 

EM APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por LUIZ CARLOS DE 

CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados. Instruíram a inicial com os documentos de fls. 

07/17. A parte requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 23/28 

(id. 14708610). Impugnação à contestação às fls. 42/43 (id. 15011158). E 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. Fixo como ponto controvertido da lide: o 

exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, por parte da parte autora. No que tange à questão alusiva às 

provas a serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a 

prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo tendente a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 
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anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da 

prova testemunhal. DESIGNO o dia 09 de outubro de 2018, às 13h30min , 

para a realização de audiência de instrução. INTIMEM-SE a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o requerido, por 

remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, observados os 

comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 4 de setembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

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

Processo Número: 1000459-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. M. O. (ADVOGADO(A))

C. A. G. E. A. (AUTOR(A))

C. V. G. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. C. (ADVOGADO(A))

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

V. V. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000459-36.2018.8.11.0013. AUTOR: C. 

V. G. P AUTOR: CISSA AMARAL GUERREIRO E ANDRADE RÉU: VINICIUS 

VIEIRA PINZAN Vistos. INTIME-SE o embargado para se manifestar, no 

prazo de 5 (cinco) dias (NCPC, art. 1.023, §2º). Após, conclusos. Pontes e 

Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000533-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000533-90.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.812,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, tendo em 

vista a apresentação Embargos de Declaração tempestivos, e com amparo 

ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte autora para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO (ADVOGADO(A))

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000991-10.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: CASSIO LEANDRO ARAUJO REQUERIDO: GABRIEL DE 

SOUZA BRAUNO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. CUMPRA-SE a secretaria, na íntegra, a decisão proferida em 18 

de junho de 2018 (id 161540920). Pontes e Lacerda/MT, 4 de setembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ZEFERINA PARABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000758-13.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 3.816,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, SALÁRIO-MATERNIDADE]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 14738652 apresentada é 

tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista 

para autora se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Pontes e 

Lacerda, 4 de setembro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Asssinado eletronicamente. SEDE DO 

2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85062 Nr: 2630-56.2013.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO- Inst. Nac. de Metrol. Normal. Qual. Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Aparecida de Oliveira Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA 

MODAS, Cpf: 56761104149, 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: 20/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INMETRO- INST. NAC. DE METROL. NORMAL. QUAL. INDUSTRIAL. em face 

de GILVANIA APARECIDA DE OLIVEIRA MODAS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Multa administrativa., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 149/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/05/2011

 - Valor Total: R$ 845,32 - Valor Atualizado: R$ 845,32 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos do processo nº 2630-56.2013.811.0013Código 

nº 85062Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada 

na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80.Decorrido o prazo de 

citação e havendo manifestação, tornem os autos conclusos.Caso 

decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Pontes e Lacerda, 15 de 

junho de 2018.Cláudio Deodato Rodrigues PereiraJuiz 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 21 de junho de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132339 Nr: 326-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANdC, RdOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325, Luiz 

Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a 

presente REPRESENTAÇÃO, com supedâneo no art. 180, III, da Lei nº 

8.069/1990, cujo teor imputava aos adolescentes RAFAEL DE OLIVEIRA 

MORAIS e ADRIANO NUNES DA CRUZ, devidamente qualificados nos 

autos, a prática, em tese, dos atos infracionais análogos aos delitos de 

vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), e de homicídio 

qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em concurso material 

(art. 69 do Código Penal).

Narra a peça inicial (“sic” fls. 8/9):

(...)

01º FATO

Consta dos inclusos autos que no dia 18 de junho de 2015, por volta das 

21h00min, em via pública, na BR 174-B, no Bairro Vila dos Garimpeiros, no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS, vulgo 

“PELADO” e ADRIANO NUNES DA CRUZ, vulgo “BAIANO”, com 

consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e 

cooperação de condutas com outro menor identificado apenas como 

“GABRIEL” e com o maior Sidney Funari Junior, praticaram vias de fato 

contra a vítima Valdemir Cândido da Silva.

Ressai autos que no tempo e local sobreditos, Valdemir dirigiu-se até a 

residência de seu amigo “Goiano” e ao verificar que este não se 

encontrava em casa, sentou na calçada ao lado de fora para aguardá-lo, 

momento em que os adolescentes RAFAEL e ADRIANO foram até a vítima 

e lhe pediram cigarro, o que não foi dado por ela.

Em ato contínuo, os menores entraram na residência do maior Sidnei onde, 

em companhia deste e de Gabriel, retornaram ao local onde a vítima 

estava, oportunidade em que a agrediram com chutes e pontapés.

Infere-se que, durante as agressões o imputável Sidnei pediu ao menor 

ADRIANO que pegasse uma faca, pois tinha a intenção de matar a vítima 

Valdemir, que conseguiu fugir e se esconder.

Ressalta-se que, após a vítima ter se escondido os agressores 

permaneceram a sua procura por aproximadamente 40 (quarenta) 

minutos, porém tal busca restou inexitosa.

02º FATO

Consta, também, que na sequência do primeiro fato, em residência 

particular, na Rua São Pedro, s/nº, Bairro Altos da Glória, no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS, vulgo “PELADO” e 

ADRIANO NUNES DA CRUZ, vulgo “BAIANO”, com consciência e vontade, 

agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de 

condutas com outro menor identificado apenas como “GABRIEL” e com o 

maior Sidney Funari Junior, por motivo torpe e mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima, mataram Cícero Lene Ferreira Doroteu.

Exsurge do feito infracional que os infantes RAFAEL e ADRIANO, em 

companhia de Gabriel e Sidnei, dirigiram-se a residência da vítima, onde 

desferiram-lhe pedradas em sua cabeça, bem como golpes de arma 

branca em seu tórax e costas, que foram causa eficiente de sua morte, 

conforme laudo de exame de necropsia de fls. 07/14-v.

Infere-se que o motivo do ato infracional foi torpe, em razão de uma dívida 

não adimplida de drogas da vítima com os autores.

Ademais, desponta que o homicídio foi perpetrado mediante recurso que 

dificultou a defesa do ofendido uma vez que este foi colhido de surpresa 

em sua própria casa, no período da noite, tendo sido atingido por golpes 

de arma branca pelas costas.

(...)

A representação se fez acompanhar do auto de apreensão em flagrante 

de ato infracional e dos demais documentos produzidos na seara 

investigativa (fls. 11/112).

Tendo sido devidamente recebida a peça de representação (fl. 116), 

realizaram-se audiências às fls. 139/142, 153/154, 168 e 196/202, sendo 

que a defesa prévia do adolescente Rafael de Oliveira Morais foi 

apresentada na oralidade de 05 de abril de 2017 (fls. 139/142), e a do 

adolescente Adriano Nunes da Cruz na oralidade de 17 de outubro de 

2017 (fl. 168).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público carreou seus 

memoriais às fls. 206/240, oportunidade em que requereu a condenação 

do adolescente à medida socioeducativa de internação, haja vista o 

elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, conforme demonstrado 

nos autos.

 A defesa de Adriano Nunes da Cruz, por sua vez, conforme alegações 

finais às fls. 242/259, pugnou pela imposição ao representado de medida 

socioeducativa diversa das restritivas da liberdade, considerando seus 

bons antecedentes e a confissão espontânea levada a efeito.

A defesa de Rafael de Oliveira Morais, por sua vez, conforme alegações 

finais às fls. 253/258, pugnou pela improcedência, ou em caso de 

aplicação de medida socioeducativa, que seja aplicada alguma diversa da 

restritiva de liberdade.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Pretende o “Parquet” a aplicação de medida socioeducativa aos 

adolescentes Rafael de Oliveira Morais e Adriano Nunes da Cruz devido à 

prática dos atos infracionais análogos aos delitos de vias de fato (art. 21 

da Lei de Contravenções Penais), e de homicídio qualificado (art. 121, § 

2º, I e IV, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código 

Penal).

Em assim sendo, a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente 

demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 13/14), exame de necropsia 

(fls. 18/16), relatórios policiais (fls. 27/28 e 59/61), laudo pericial (fls. 

71/94) e pelos testemunhos colhidos, tanto em sede policial quanto 

judicialmente, no curso da instrução processual.

Os representados confessaram a participação na prática do ato 

infracional, quando ouvido perante a autoridade policial, relatando 

detalhadamente que após uma briga corporal com a vítima Cícero Lene 

Ferreira Doroteu, que o deixou desmaiado e sem sinais vitais, ainda 

deferiram pedradas em sua cabeça, bem como golpes de arma branca, 

sendo causa suficiente para a morte da vítima.

Assim, encontra-se estanque de dúvidas o liame de causalidade entre o 

resultado deste ato infracional alinhavado na exordial e os 

comportamentos produzidos pelo representado, estando, sobremaneira, 

comprovadas a materialidade e autoria nas pessoas dos adolescentes 

Rafael de Oliveira Morais e Adriano Nunes da Cruz, no que concerne ao 

ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e 

IV, do Código Penal).

À luz deste panorama, é oportuno que se diga que as qualificadoras 

relativas ao motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal) e à traição, de 

emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou 

torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) 

foram confirmadas no curso da instrução, pois restou suficientemente 

demonstrado que sequer inexistia motivo justificável para o cometimento 

do crime, bem como a vítima foi surpreendida no interior de sua residência 

estando ela completamente à disposição dos autores do ilícito.

Por derradeiro, resta apenas analisar qual dentre as medidas 

socioeducativas previstas no art. 112 da Lei nº 8.069/1990 que melhor se 

adequa ao representado Lucas Correia de Oliveira.

O referido dispositivo prescreve que:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semiliberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

(...)

Continuando as previsões legais, dispõe o art. 114 do ECA, acerca delas, 

que “a imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 

pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da 

materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos 

do art. 127”.

Assim, considerando haver nos autos provas suficientes da materialidade 

e autoria do ato infracional análogo ao delito de homicídio qualificado, a 

aplicação de medida socioeducativa de internação, nos termos da 

representação ofertada, é a providência que se impõe, observando-se a 
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capacidade de cumpri-la por parte do representado, as circunstâncias e a 

gravidade do fato ilícito cometido (art. 112, § 1º, do ECA).

Portanto, partindo da linha de princípio traçada pelos aludidos dispositivos, 

para a aplicação da medida socioeducativa adequada e proporcional, 

necessário se faz valorar o grau de as circunstâncias e a gravidade das 

infrações, bem como os aspectos pessoais do adolescente, como 

antecedentes, personalidade, enfim, características que apontem ser o 

menor vulnerável, reincidência etc. Em suma, a medida se mostra 

suficiente para reeducar e ressocializar o adolescente, a fim de que ele 

esteja apto a um “novo início” na vida social.

Medida socioeducativa mais branda, no caso dos representados Rafael de 

Oliveira Morais e Adriano Nunes da Cruz, não se mostra compatível com o 

caso em tela, especialmente porque, suas condutas foram providas de 

violência considerável, com requintes de crueldade e contra pessoa 

indefesa, em situação que lhe era desfavorável. Assim, os atos 

revestiram de considerável grau de reprovabilidade, justificando-se a 

utilização da medida socioeducativa de internação.

Pelo exposto, e por tudo o que consta dos autos, com fundamento no que 

acima foi expendido, consoante disposição do art. 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na representação 

ofertada, para:

(i) RECONHECER a prática dos atos infracionais descritos na peça inicial, 

análogo aos delitos de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções 

Penais), e de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), 

em concurso material (art. 69 do Código Penal) pelos representados 

RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS e ADRIANO NUNES DA CRUZ, 

devidamente qualificados nos autos, contras as vítimas Valdemir Cândido 

da Silva e Cícero Lene Ferreira Doroteu; e

(ii) APLICAR aos adolescentes RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS e ADRIANO 

NUNES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, devido ao 

reconhecimento do caráter ilícito da conduta, bem como para 

ressocializá-lo, atendendo aos fins pedagógicos preconizados pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a medida socioeducativa de 

internação (arts. 112, VI, e 121 do ECA), por prazo indeterminado, até o 

limite previsto no art. 122, § 1º, do ECA.

Sem condenação em custas e despesas processuais em decorrência da 

natureza da demanda, na forma do art. 141, § 2º, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.

INTIMEM-SE pessoalmente os representados, seus responsáveis legais e, 

ainda, o defensor público que patrocinou sua defesa técnica, acerca do 

conteúdo da presente sentença.

NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.

Por consequência, e independentemente do trânsito em julgado da 

presente sentença, conforme entendimento consolidado do c. Superior 

Tribunal de Justiça (cf. STJ, HC 348.002/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 

Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 03/11/2016), DETERMINO a 

expedição da competente guia de execução de medida socioeducativa, 

consoante dispõe o art. 39 da Lei nº 12.594/2012, fazendo-a acompanhar 

dos documentos necessários e remetendo-a ao juízo competente.

Além disso, OFICIE-SE com a máxima urgência a Superintendência do 

Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos de Mato Grosso (SEJUDH-MT), por meio de seu representante 

Flávio Costa, solicitando vaga para o cumprimento da referida medida.

Com a vinda da resposta do ofício, informando nos autos sobre a 

existência de vaga em seus centros de atendimento socioeducativo, 

EXPEÇA-SE mandado de internação definitiva da adolescente, haja vista 

que seu encaminhamento deverá ser feito pela Polícia Civil de Pontes e 

Lacerda, em conformidade com as normas estabelecidas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, e mediante o acompanhamento de um membro 

do Conselho Tutelar.

Lado outro, para o caso de inexistirem vagas em quaisquer dos 

estabelecimentos de internação alhures mencionados, EXPEÇA-SE carta 

precatória ao Juízo da Comarca de Cuiabá para o fim de cientificar o 

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, 

Fausto José Freitas da Silva do teor da presente decisão, bem como 

acerca da hipossuficiência de vagas no sistema socioeducativo deste 

estado.

Ao final, cumpridas todas as determinações anteriores, CERTIFIQUE-SE a 

secretaria quanto ao trânsito em julgado da presente sentença e, na 

sequência, 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.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161679 Nr: 1175-80.2018.811.0013

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISIELI BOCORNI - 

OAB:175898

 Vistos.

REITERE-SE a intimação da equipe técnica do Juízo, para que, no prazo 

impostergável de 20 (vinte) dias, apresente nos autos relatório do estudo 

psicossocial determinado na decisão de fls. 29/30 (ref. 6), devendo a 

intimação ser providenciada por meio de contato telefônico de nº. (65) 

9.9204-0545.

Após, INTIME-SE o Ministério Público e a requerida para que se manifestem 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144192 Nr: 5335-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de ref. 50, uma vez que o réu já informou que não sabe 

onde se encontra o veículo (ref. 46).

INTIME-SE o autor, por meio de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 

30 (trinta) dias, informar o atual paradeiro do veículo, a fim de viabilizar o 

cumprimento da liminar.

Decorrido o prazo supra, INTIME-O pessoalmente, para o fim supracitad, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 7470-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDIVAM BOMFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR THIAGO MARQUES 

OCHIUCCI - OAB:14495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

APENSE-SE aos autos de cód. 156261.

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade, observando-se o disposto no art. 

675, "caput", do NCPC.

Após, tornem os autos conclusos.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164866 Nr: 2565-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE ROBERTA PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 31.

CUMPRA-SE, na forma requerida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103157 Nr: 3394-71.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JUNHO BATISTA CHUBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de ref. 65.

CITE-SE a parte executada, por edital, na forma do art. 246, inciso IV, do 

NCPC.

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167522 Nr: 3876-14.2018.811.0013

 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: VALDEANI NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de ingresso 

para (1) CONFIRMAR a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela; (2º) DECLARAR a inexistência do débito cobrado referente às 

faturas nos valores de R$ 1.282,79 (mil duzentos e oitenta e dois reais e 

setenta e nove centavos) e de R$ 1.048,14 (mil e quarenta e oito reais e 

quatorze centavos) ( 3º ) CONDENAR a ÁGUAS PONTES E LACERDA 

LTDA., a compensar o dano moral provocado em VALDEANI NUNES DE 

FIGUEIREDO, mediante o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula 

do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código 

Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 

da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do 

Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.Em decorrência do 

princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das 

custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Isto posto, sem mais delongas, REJEITO as objeções de 

pré-executividade, nos termos da fundamentação supra e, 

consequentemente, DETERMINO a tramitação regular da execução até a 

satisfação integral do crédito.INTIMEM-SE as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, acerca do conteúdo da decisão. Preclusa a presente 

decisão, CERTIFIQUE-SE a secretaria se a executada foi intimada da 

penhora online, na pessoa de seu advogado. Em caso positivo, 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores penhorados em favor do 

exequente (fl. 534).Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para 

prolação da sentença de extinção.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157801 Nr: 11760-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR 

proposta por NELSON OLIVEIRA DOS SANTOS em face de BERNARDINO 

NOGUEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 69, aportou nos autos informação de 

que o requerente deixou de ser intimado para promover o regular 

andamento ao feito sob pena de extinção, pelo fato de não ser encontrado 

no endereço declinado na exordial.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado.

Importante salientar que a intimação pessoal do requerente para que 

impulsionasse o processo somente não se aperfeiçoou, devido à 

alteração de seu paradeiro sem prévia comunicação ao Juízo, de modo 

que, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC, mencionado ato 

processual deve ser considerado eficaz.

Pelo exposto, considerando que o requerente não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

CONDENO o requerente ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, restando a execução de tais verbas suspensa em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol 

da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC. Deixo de condenar 

em honorários, haja vista a inexistência de pretensão resistida no caso em 

tela.

INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130128 Nr: 8224-46.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, por haver configurados os requisitos estampados no art. 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO dos presentes aclaratórios, 

visto que opostos tempestivamente, e DOU-LHES provimento para 

RETIFICAR a sentença prolatada nos autos (fls. 82/83 – ref. 49), de modo 

a CONCEDER o benefício de aposentadoria especial ao autor LAERCIO 

MOURA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, cujo termo “a quo” deverá 

retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício (17 de agosto 

de 2016, fl. 28), ressalvada a prescrição quinquenal, se aplicável à 

hipótese (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991).No mais, 

MANTENHO incólumes os demais termos do édito judicial alvo do 

recurso.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146196 Nr: 6251-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Michael Douglas Soares Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A. ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (28/07/2017) e correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir 

do sinistro (28/02/2016).Em decorrência do princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §8°, do NCPC.Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

dos honorários periciais.INTIMEM-SE via DJE.Com o trânsito em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.284 da CNGC/MT.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135236 Nr: 1554-55.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilda da Cruz Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REITERE-SE a intimação da assistente social, para que, no prazo 

impostergável de 30 (trinta) dias, apresente nos autos relatório do estudo 

social determinado na decisão de fl. 20.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156628 Nr: 11137-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Auxiliador da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walisson Myic Rodrigues da Silva, Welisene 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA 

GARCIA - OAB:17578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as provas deferidas nos autos já foram produzidas, 

DECLARO encerrada a instrução processual.

Por consequência, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus advogados, 

via DJE, e, por remessa dos autos à Defensoria Pública, a fim de que 

apresentem memoriais no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, conforme 

art. 364, § 2º, do NCPC.

Após, CERTIQUE-SE o decurso do prazo supra.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão dos autos para prolação da sentença.

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000523-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000523-46.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JHENIFFER DE OLIVEIRA CARMO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JHENIFFER 

DE OLIVEIRA CARMO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos às folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (id. 14047979). A impugnação à contestação foi 

anexada conforme id. 14468349. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 12.656,25 (doze mil, seiscentos 

e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Como preliminar, a 

parte ré apresentou a necessidade de inclusão de outra seguradora no 

polo passivo da presente demanda, alegação que merece ser afastada, 

de acordo com o entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer 

seguradora pode responder pelo pagamento das indenizações devidas 

pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Além disso, a requerida arguiu ausência de interesse de 

agir, face ao recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 
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a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000538-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000538-15.2018.8.11.0013. AUTOR: 

AFONSO BEZERRA DE SOUZA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por AFONSO 

BEZERRA DE SOUZA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos às folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (id. 13979537). A impugnação à contestação foi 

anexada conforme id. 14467827. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e 

setenta e cinco reais). Como preliminar, a parte ré apresentou a 

necessidade de inclusão de outra seguradora no polo passivo da 

presente demanda, alegação que merece ser afastada, de acordo com o 

entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer seguradora pode 

responder pelo pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Além disso, a requerida arguiu ausência de interesse de 

agir, face ao recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito. Por outro lado, o 

ordenamento processual ou rito aplicável às ações de cobrança do 

seguro DPVAT não mencionam a necessidade de apresentação do 

comprovante de residência. Nessa linha, destaco precedentes do e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, em casos análogos 

recentes, já firmou a orientação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL NESSE 

SENTIDO - ROL TAXATIVO DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC - RECURSO 

PROVIDO . 1. O comprovante de residência não está no rol de requisitos 

previsto no art. 282 do Código de Processo Civil, sendo desncessária, 

portanto, a determinação de emenda para a sua apresentação, 

principalmente quando a agravante apresenta toda a qualificação na peça 

inicial com a informação de seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado 

civil, profissão, número de carteira de identidade e CPF, endereço e 

domicílio, bem como a completa qualificação do réu . 2. Quanto a previsão 

do art. 283 do CPC no sentido de que a inicial seja instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, tais documentos são 

aqueles indispensáveis ao desenvolvimento do processo, ou seja, aqueles 

relacionados com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido, 

consistindo, na verdade, as provas documentais pelas quais o autor 

pretende demonstrar a verdade de suas alegações. 3. Recurso provido. 

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 58139000028, Relator : CARLOS 

SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 18/06/2013, Data da Publicação no Diário: 27/06/2013)”. Com 

isso, verifica-se que o dispositivo legal retratado pelo Novo Código de 

Processo Civil em seus arts. 319 e 320 não exigem o comprovante de 

residência da parte, tal como é o entendimento jurisprudencial supracitado. 

Isto posto, REJEITO as preliminares arguidas pela requerida. Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a 

serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à 

fase instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. INTIME-SE o autor, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a cópia legível do 

RG, CPF e certidão de nascimento/casamento, a fim de viabilizar o 

processo de regularização de sinistro pela requerida. Com a juntada, 

dê-se ciência ao autor. Com a juntada do laudo pericial, ABRA-SE vista 

dos autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000539-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000539-97.2018.8.11.0013. AUTOR: 

CLEIDIONE PEREIRA DA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por CLEIDIONE 

PEREIRA DA SILVA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos às folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (id. 13709386). A impugnação à contestação foi 

anexada conforme id. 14468671. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento 

ordinário em que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização 

por acidente de trânsito no importe de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e 

doze reais e cinquenta centavos). Como preliminar, a parte ré apresentou 

a necessidade de inclusão de outra seguradora no polo passivo da 

presente demanda, alegação que merece ser afastada, de acordo com o 

entendimento já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
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Grosso. Tal entendimento estabelece que qualquer seguradora pode 

responder pelo pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - 

INADMISSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA 

INICIAL - RECURSO PROVIDO. Qualquer seguradora participante do 

convênio firmado com a FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da 

Lei nº 6.194, de 19.12.74, com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 

13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no 

DJE 09/12/2009). Além disso, a requerida arguiu ausência de interesse de 

agir, face ao recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, 

referida tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada 

por ocasião da prolação da sentença de mérito. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO ARDAIA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000546-89.2018.8.11.0013. AUTOR: 

NATALINO ARDAIA. RÉU: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por NATALINO 

ARDAIA, em face de PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos às 

folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação (id. 13865830). A impugnação à contestação foi anexada 

conforme id. 14468833. E os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Trata-se de ação pelo procedimento ordinário em 

que o autor pleiteia que a ré seja condenada à indenização por acidente 

de trânsito no importe de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e 

cinco reais). Como preliminar, a parte ré apresentou a necessidade de 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da presente demanda, 

alegação que merece ser afastada, de acordo com o entendimento já 

consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Tal 

entendimento estabelece que qualquer seguradora pode responder pelo 

pagamento das indenizações devidas pelo seguro DPVAT. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A - INADMISSIBILIDADE - 

MANUTENÇÃO DA SEGURADORA DEMANDADA NA INICIAL - RECURSO 

PROVIDO. Qualquer seguradora participante do convênio firmado com a 

FENASEG (Federação Nacional de Seguros) tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194, de 19.12.74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441, de 13.07.92. (AI, 71999/2009, DES. 

LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 25/11/2009, Data da publicação no DJE 09/12/2009). Além 

disso, a requerida arguiu ausência de interesse de agir, face ao 

recebimento na seara administrativa de indenização. Todavia, referida 

tese defensiva confunde-se com o mérito, devendo ser analisada por 

ocasião da prolação da sentença de mérito. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto, NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito. Deverá a secretaria, 

mediante impulsionamento por certidão, via DJE, intimar o autor e, mediante 

remessa dos autos, intimar a seguradora ré acerca da data aprazada para 

a perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, do NCPC). Faço consignar que o autor deverá comparecer na perícia a 

ser designada independentemente de intimação pessoal. ARBITRO os 

honorários periciais devidos ao perito ora nomeado no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), a serem arcados pela ré. Além disso, FIXO o prazo de 

30 (trinta) dias para a juntada do respectivo laudo, a partir da realização 

da perícia médica. Com a juntada do laudo pericial ABRA-SE vista dos 

autos às partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca de seu teor (art. 477, § 1º, do NCPC). Em seguida, 

PROMOVA-SE nova conclusão dos autos. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000842-14.2018.8.11.0013. AUTOR: LUIZ 

CARLOS DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AMPARO SOCIAL 

EM APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por LUIZ CARLOS DE 

CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos qualificados. Instruíram a inicial com os documentos de fls. 

07/17. A parte requerida foi citada e apresentou contestação às fls. 23/28 

(id. 14708610). Impugnação à contestação às fls. 42/43 (id. 15011158). E 

os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo 

preliminares a serem analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, 

remetendo-o à fase instrutória. Fixo como ponto controvertido da lide: o 

exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, por parte da parte autora. No que tange à questão alusiva às 

provas a serem produzidas, considero, em um primeiro momento, que a 

prova testemunhal se consolida como mecanismo decisivo tendente a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

anexada nos autos. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da 

prova testemunhal. DESIGNO o dia 09 de outubro de 2018, às 13h30min , 

para a realização de audiência de instrução. INTIMEM-SE a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem como o requerido, por 
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remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

rol de testemunhas cujos depoimentos pretendem obter, observados os 

comandos estatuídos no artigo 455 do NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 4 de setembro 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001125-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001125-37.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JULIANA ALBINO DOS SANTOS REQUERIDO: CAB PONTES 

E LACERDA LTDA Vistos. JULIANA ALBINO DOS SANTOS SENA, nos 

autos qualificada, ajuizou AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL contra 

ÁGUAS PONTES E LACERDA LTDA. Afirma a autora residir no imóvel que 

possui contrato de prestação de serviços de água e esgoto de nº 

187964-2, hidrômetro A14B100621, com a ré, e, assim, informa ter 

ocorrido um aumento significativo no consumo em relação aos meses de 

abril e junho de 2018 se comparado aos demais meses do ano, todavia 

não obteve êxito na solução amigável da causa, mesmo após estabelecer 

contato com a ré através do Procon. Em arremate, propugnou pela 

procedência do pedido declaratório de inexistência do débito cobrado e 

pela condenação da ré a cobrar com base no faturamento efetivamente 

apurado ou com base na taxa mínima, sem prejuízo de condená-la ao 

pagamento dos danos morais. Juntou documentos nas folhas retro. Citada, 

a ré ofereceu contestação (id. 14482267). De início, arguiu preliminar de 

ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que a autora não comprovou sua 

qualidade de proprietária do imóvel, uma vez que as faturas se encontram 

em nome de terceiro. No mérito, sustentou que o faturamento ocorreu 

dentro dos parâmetros legais e não há provas dos elementos 

caracterizadores do dano moral, devendo os pedidos serem julgados 

improcedentes. Juntou documentos nas folhas retro. Impugnação à 

contestação nas fls. 14504731, refutando as teses arguidas pela ré na 

defesa. E os autos vieram conclusos. É o relatório, fundamento e decido. 

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por 

envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas 

em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, 

constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e 

não sua faculdade, passar à prolação de sentença. Assim, passo à 

apreciação da preliminar de ilegitimidade ativa. I – DA ILEGITIMIDADE 

ATIVA “AD CAUSAM”. De proêmio, impende salientar que a preliminar 

deve ser acolhida. Isto porque, no caso dos autos, não se trata, aqui, 

necessariamente, de a autora ser ou não proprietária do imóvel na qual se 

encontra instalado o hidrômetro no qual houve o suposto faturamento 

incorreto. “In casu”, denota-se que a beneficiária do serviço prestado pela 

concessionária ré é pessoa diversa da autora, pois se encontra em nome 

de Maria Miguel dos Santos da Silva, pessoa na qual possui a legitimidade 

ativa “ad causam” para discutir eventuais ilegalidade decorrente do 

faturamento das contas que se encontram em seu nome. O art. 18, 

“caput”, do NCPC, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em 

nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Logo, a 

pretensão deduzida em juízo pela autora possui como titular pessoa 

diversa, sendo que a demandante não possui autorização do ordenamento 

jurídico para pleitear em nome próprio direito de terceiros. Aliás, é sabido 

que, violado o direito, nasce para o seu titular a pretensão, a qual deve ser 

deduzida por quem de direito, ou seja, por aquele que teve o seu direito 

violado. Ora, a autora não se desvencilhou de comprovar, ao menos, a 

sua qualidade de consumidora dos serviços prestados pela ré, deixando 

de juntar eventual contrato de locação e/ou comprovantes de consumo e 

faturamento expedidos em seu próprio nome e que eventualmente 

contenham ilegalidades na cobrança. Sobre o tema, colho do entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA 

PESSOAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. FATURAS 

EM NOME DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO 

DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. AUSÊNCIA 

DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O APELANTE (LOCATÁRIO) E A 

CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a dívida relativa ao 

fornecimento de energia elétrica é obrigação de natureza pessoal 

(depende de contrato entre a concessionária e usuário), de modo que o 

locatário do imóvel, no caso o autor, não possui legitimidade ativa para ver 

declarado inexistente um débito do consumidor que, anteriormente utilizou 

o serviço, ainda mais quando comprovado que a fatura de energia não se 

encontra em seu nome (autor), mas sim do proprietário do bem. (TJMS, 

Apelação nº 00387219120128120001, Relator: Des. Eduardo Machado 

Rocha, Data de Julgamento: 01/04/2014, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 07/04/2014)”. RECURSO INOMINADO. SAMAE-SERVIÇO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÁRITOS. 

FATURAS EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 

PROCESSO EXTINTO. Busca o recorrente a reforma da sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteou a parte autora a 

verificação de possível irregularidade na medição da água consumida na 

residência dos autores, sob a alegação dos excessivos valores das 

faturas após a troca do hidrômetro. Primeiramente, há questão de ordem 

pública a ser aferida. Conforme asseverado na petição inicial, os autores 

alegam que residem no local a 20 anos e possuem ação de usucapião 

tramitando na 4ª vara Cível de Caxias do Sul, sob o nº 010/1.14.021015-1. 

Com efeito, as faturas de contas de água impugnadas encontram-se em 

nome de J. P. A., ou seja, terceira pessoa que não integra a lide. Desta 

forma, nos termos do art. 18 do CPC/15, resta evidenciada a ilegitimidade 

ativa dos autores para postular em nome de terceira pessoa. 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO 

INOMINADO PREJUDICADO. (Recurso Cível nº 71006792733, Segunda 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane 

Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/10/2017). Com supedâneo nos 

fundamentos alhures mencionado, a preliminar de ilegitimidade ativa deve 

ser acolhida, impondo-se a consequência processual apta ao caso em 

deslinde que é a extinção do feito, “ex vi” do art. 485, VI, do NCPC. Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do NCPC. 

REVOGO a decisão que antecipou provisoriamente os efeitos da tutela. 

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais, taxa judiciária e honorários advocatícios no valor de 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme art. 82, §2º, c.c. art. 

85, §2º, incisos I a IV, do NCPC, ficando, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do mesmo “codex”. 

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

Oportunamente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Por fim, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 4 de setembro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz (a) de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 123151 Nr: 4995-78.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daivisson Garcia Pagliuca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT, Otavio Simplicio Kuhn - OAB:14238/MT

 Processo n. 4995-78.2016.811.0013 (123151)

 Visto em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de DEIVISSON GARCIA PAGLIUCA, 

atualmente cumprindo pena no regime semiaberto.

 À ref. 145 o reeducando requereu a remessa do presente executivo para 

a Comarca de Porto de Esperidião/MT, sendo que, instado a se manifestar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 498 de 635



o Ministério Público foi favorável pela remessa do presente feito à referida 

Comarca (ref. 150).

 E os autos vieram conclusos.

 RELATEI O NECESSÁRIO, PASSO A DECIDIR.

 Consigno que no decorrer do cumprimento da pena na Execução Penal é 

permitida a transferência do condenado para outra localidade, seja por 

falta de condições de execução da pena no próprio juízo da condenação, 

seja por circunstâncias pessoais do condenado ou mesmo por 

conveniência da execução penal.

 No caso dos autos, o reeducando está cumprindo pena no regime 

semiaberto, logo, prescinde de vaga no sistema prisional.

 Diante do exposto, em consonância com o Ministério Público, DEFIRO o 

pedido formulado pelo apenado, ao passo que DETERMINO que se oficie 

ao Juízo de execuções penais da aludida Comarca, solicitando anuência 

para a remessa do PEP, instruindo o documento com cópias do pedido 

formulado pela defesa, documentos e manifestação ministerial.

 Concedida a autorização, remeta-se a guia ao juízo, procedendo a 

Secretaria com as baixas e anotações de estilo.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138806 Nr: 3165-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Gomes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a dispensa das demais 

testemunhas. II. Sentença. Trata-se de denúncia proposta pelo MP em face 

do réu imputando-lhe o crime de ameaça e vias de fato, com base no art. 

147 do CP e art. 21 da Lei 3688/41. Com a inicial vieram os documentos de 

ref. 01. A denúncia foi recebida em 30/06/2017, sendo o réu citado e 

apresentada resposta à acusação na ref. 7. Designada a audiência, 

ouviu-se a vítima, a qual salientou que não houve qualquer agressão ou 

ameaça por parte do acusado. Em manifestação o MP e a Defesa 

pugnaram pela extinção do feito, por falta de prova da materialidade e 

autoria delitiva. É o relatório. Passo a decidir. A denúncia é improcedente. 

Compulsando os autos e valorando a declaração da vítima, verifica-se que 

as partes envolvidas no litígio encontram-se em harmonia. Ademais, 

considerando os elementos de convicção acostado aos autos, 

constata-se a ausência de provas da existência do fato, como bem 

salientado pela Presentante do Ministério Público. Ante o exposto, na 

forma do art. 386, II do CPP, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal. III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. IV. Após o transito em julgado, determino que secretaria 

providência as baixas de estilo, remetendo-se o feito ao arquivo. V. 

Publique-se. Registre-se. VI. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001779-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA (ADVOGADO(A))

HUGO ANTONIELLI BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA COMPOARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 26/9/2018, ÀS 15H50MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA (ADVOGADO(A))

CUIABA SUPERMERCADO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NADER INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 7 de novembro de 2018, às 

14h10min.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILMAN MOURA VARGAS (ADVOGADO(A))

GERSON XAVIER NEPONOCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000317-32.2018.8.11.0013. REQUERENTE: RENATO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: GERSON XAVIER NEPONOCENO Intimação das partes para 

que compareçam em audiência de instrução para 23/10/2018 às 13:30 

horas, na sala de audiências do Juizado Especial. Ficam ainda, as partes 

intimadas para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

sendo testemunhal, que depositem o rol no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da publicação desta intimação. Na oportunidade, as testemunhas, 

até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de 

instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 

independentemente de intimação, nos termos do artigo 34 da Lei 9.099/95. 

Sendo necessário intimação das testemunhas, a parte deverá formalizar 

requerimento, conforme parte final do dispositivo acima citado. PONTES E 

LACERDA, 3 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte do inteiro teor da r. sentença: "Diante da incompetência 

deste Juizado da Fazenda Pública para dirimir causas em que figure no 

pólo ativo - incapaz, com fulcro no art.8º c/c 51 da Lei 9.099/95, aplicada 

subsidiariamente à Lei dos Juizados da Fazenda Pública, deve ser 

reconhecida a incompetência deste Juizado para a presente demanda. 

Insta salientar jurisprudência neste sentido DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE AUTORA 

INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que a autora da ação 

originária é menor impúbere (13 anos de idade), sendo, portanto, incapaz, 

a ação originária não poderá ser processada e julgada perante os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a vedação 

inserta no artigo 8º da Lei nº 9.099/95. 2. Conflito negativo de competência 

conhecido, para declarar competente o Juízo suscitado ? da 5ª Vara da 

Fazenda Pública do Distrito Federal. (TJ-DF 07010907420168070000 

0701090-74.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 26/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISSO POSTO, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-40.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DA ENCARNACAO NASCIMENTO DE CARVALHO (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000833-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA DE FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

GILVAN DE FREITAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Conheço dos embargos vez que tempestivos e os 

acolho para suprir a omissão e determinar a restituição do produto À 

requerida. PRI. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILTON GADELHA DE SOUSA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000880-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA CRISTINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (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: 

1000880-60.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MICHELA CRISTINA SANTANA 

DA SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da 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 no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa 

reais), 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, também por 

antecipação de tutela. Antes de tudo, cumpre esclarecer que a relação 

tratada nos autos é de consumo, devendo incidir ao caso todos os 

princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. Para afirmar seu 

direito acosta aos autos extrato contendo a negativação, porém, que não 

foi emitido pelos órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que a parte autora adquiriu uma coleção de livros evangélicos por contato 

telefônico, cujas gravações encontram-se anexas, que a forma de 

pagamento fora pactuada entre as partes, porem a autora jamais quitou 

qualquer parcela. Eis que o valor da compra fora parcelada em 10 (dez) 

vezes iguais de R$ 89,00 (oitenta e nove reais). Assim, a inadimplência da 

parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao 

credito contestada pelo autor. Ainda requereu condenação em pedido 

contraposto e litigância de má-fé, pois juntou áudios provando a 

contratação da autora, deixando de pagar as que ensejaram a restrição, 

sendo que a requerente em sua inicial nega qualquer vinculo com a 

empresa requerida, demonstrando sua má-fé em alterar a verdade dos 

fatos e ainda alcançar uma indenização. A parte ré juntou ao processo 

documentação probatória da contratação e o não pagamento, 

demonstrando o vinculo entre as partes na relação consumerista: áudios 

incontestáveis, telas contendo o parcelamento e o não pagamento. Pelos 

áudios depreende-se que a compra fora efetivada pela autora, e ainda 

que as cobranças informando o não pagamento tambem foram de 

conhecimento da requerente. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que existe a relação entre as partes. 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, o recebimento 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. Assim, pertinente é o 

pedido contraposto formulado pelo requerido. Convém ressaltar ainda, que 

a parte autora não compareceu em audiência, conforme determina a 

legislação, e seu advogado requereu prazo para justificar. Porem, o 

documento acostado no ID 12453319, não tem qualquer força probatória, 

pois a alegação de estar acompanhando em tratamento medico não fora 

reforçada por qualquer ou comprovante/atestado emitida por instituição 

medica, contendo apenas mera declaração que não tem força probandi. 

Por tanto, tenho que as cominações pela sua ausência também devem ser 

aplicadas. No que tange ao pedido formulado pela parte autora de 

desistência de ação, esclareço o motivo de não acolhe-la. No que assiste 

a inteligência dos enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos 

juizados especiais pode ocorrer em diversos momentos processuais, até 

mesmo na audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o 

atual código processual civil que havendo a juntada de contestação nos 

autos, o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. 

Pois bem, há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de 

lides temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido 

(nº 90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, guardando o áudio que prova a 

contratação mesmo após anos, bem como as telas que comprovam o 

parcelamento da divida e a inadimplência da autora. Verifica-se por tanto, 

se tratar de lide temerária. 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. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de 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. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo 
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pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela 

parte autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma 

que CONDENO A PARTE RECLAMANTE MICHELA CRISTINA SANTANA DA 

SILVA A PAGAR AO RECLAMADO L.A.M FOLINI COBRANÇAS – ME 

(MUNDIAL EDITORA), o valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 

conforme pedido contraposto, a ser atualizado da data do vencimento da 

divida, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. CONDENO o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. CONDENO ainda o 

requerente, ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da 

causa, em favor dos cofres públicos, e no percentual, sobre a mesma 

base de cálculo, de 10%, a título de condenação, em favor da demandada. 

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. Após, Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 4 de setembro 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR BREGANTIN DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (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: 

1000034-09.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDIMAR BREGANTIN DA 

SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. 

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 

indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no valor de 

R$ 294,07 (duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), bem 

como a anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida 

cobrada pela parte Reclamada, retirando o nome da parte requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito SERASA/SPC e congêneres. Requer ainda, 

os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova. Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que a parte autora aderiu o cartão Club Mais, e 

ainda os seguros, que utilizou-se do cartão para efetuar compras, 

demonstra o detalhamento das faturas, e a inadimplência que gerou a 

suspensão do cartão para compras (Creliq), requereu condenação em 

litigância de má-fé, e formulou pedido contraposto. A requerida anexou no 

bojo de sua defesa diversas provas da contratação do autor todas 

assinadas. 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. 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. 

Assim, pertinente é o pedido contraposto formulado pelo requerido. Na 

tentativa de afirmar seu direito, a parte autora acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, porém, que não foi emitido pelos órgãos 

responsáveis (SPC/SERASA/SCPC). Porem, do referimento documento (ID 

11398547), depreende-se que a restrição objeto da lide não é a única 

existente. 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 estudo e verificar 

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 

de Justiça. Superado a invocação a aplicação da súmula, tenho que 

assiste razão a parte reclamada no processo. No que tange ao pedido 

formulado pela parte autora de desistência de ação, esclareço o motivo de 

não acolhe-la. No que assiste a inteligência dos enunciados do FONAJE, a 

desistência da ação nos juizados especiais pode ocorrer em diversos 

momentos processuais, até mesmo na audiência de instrução e 

julgamento, fugindo do que determina o atual código processual civil que 

havendo a juntada de contestação nos autos, o pedido de desistência fica 

condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, há ressalva nos Enunciados 

do FONAJE que se tratando de lides temerárias e má fé, o pedido de 

desistência poderá não ser acolhido (nº 90), e ainda terá as cominações 

pertinentes. No caso sub judice, verifica-se que a reclamada ao 

apresentar sua defesa demonstrou que a empresa cercou-se da devida 

cautela, apresentando a documentação probatória da contratação de seus 

serviços, prova de utilização, compras e não pagamento e a inadimplência 

da autora. Verifica-se por tanto, se tratar de lide temerária. 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 
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vezes a parte é captada através dos chamados feirões “LIMPA NOME”, 

abarrotando o Poder Judiciário como um todo. Assim, afim de evitar 

contribuição com a legitimação de 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. Tais condutas 

devem ser reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. 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 DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, sendo improcedentes os pedidos formulados pela 

parte autora e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, de forma 

que CONDENO A PARTE RECLAMANTE EDIMAR BREGATIN DA SILVA A 

PAGAR AO RECLAMADO CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA, o valor de R$ 515,83 (quinhentos e quinze reais e oitenta e três 

centavos), conforme pedido contraposto, 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, 

tambem a partir deste decisum, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

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

CONDENO ainda o requerente, ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no valor equivalente a dois salários mínimos vigentes (Art. 81, §2º, 

CPC), em favor da demandada, visto o valor da causa ser irrisório. 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. Após, Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. PONTES E LACERDA, 4 de setembro 

de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JERFFESON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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: 

1000183-05.2018.8.11.0013. REQUERENTE: JERFFESON DOMINGOS 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. 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 e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida, negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer 

ainda, a inexigibilidade do debito, os benefícios da justiça gratuita, inversão 

do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao 

credito e condenação por danos morais. Requereu ainda a tutela para 

retirada do nome do autor do rol dos órgãos de proteção ao credito. Para 

afirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a negativação 

contestada que não fora emitido pela instituição competente. A parte ré, 

em sua contestação, arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, 

que os serviços foram devidamente contratados entre as partes, houve 

utilização, e que a inadimplência da parte promovente ensejou a restrição 

junto aos órgãos de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o 

autor altera a verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente 

ao contrato firmado entre as partes. Requereu a improcedente dos 

pedidos, e ainda a condenação por litigância de má-fé. Formulou ainda 

pedido contraposto, requerendo a condenação do autor para que pague o 

valor descrito no debito. Embora nos termos do art. 38 da Lei seja 

dispensado o relatório, um quesito ainda merece ser registrado. Denota-se 

que trata-se de ação de indenização por danos morais, onde o autor 

inicialmente nega qualquer vinculo com a empresa promovida, que 

desconhece a restrição em seu nome. No entanto, quando a parte 

reclamada anexa aos autos provas suficientes que vão de encontro às 

alegações preambulares, o autor apresenta um pedido de desistência por 

entender ser necessária prova pericial. No que assiste a inteligência dos 

enunciados do FONAJE, a desistência da ação nos juizados especiais 

pode ocorrer em diversos momentos processuais, até mesmo na 

audiência de instrução e julgamento, fugindo do que determina o atual 

código processual civil que havendo a juntada de contestação nos autos, 

o pedido de desistência fica condicionado ao aceite da parte ré. Pois bem, 

há ressalva nos Enunciados do FONAJE que se tratando de lides 

temerárias e má fé, o pedido de desistência poderá não ser acolhido (nº 

90), e ainda terá as cominações pertinentes. No caso sub judice, 

verifica-se que a reclamada ao apresentar sua defesa demonstrou que a 

empresa cercou-se da devida cautela, manteve em seus registros o áudio 

contendo a legitima contratação pelo autor, e que contém diversas 

informações que conferem com os dados do autor. Há ainda que se 

considerar que além do contrato, a reclamada informou o numero da linha 

utilizada pelo autor, o tipo de plano, o tempo que ficou habilitado e este é 

um período considerável. E o ponto categórico, provou diversos 

pagamentos. 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. Verifica-se por tanto, se tratar de lide 

temerária. 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. Assim, afim de evitar contribuição com a 

legitimação de 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. Verifica-se que a advogada da 

parte autora há diversos processos com este mesmo perfil neste Juizado 

Especial, cito 1000095-64.2018.811.0013; 1000096-49.2018.811.0013; 

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 8 7 - 5 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 0 9 1 - 2 7 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 1 0 2 - 5 6 . 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 0 0 - 4 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 2 0 3 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 2 0 4 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000206-48.2018.811.0013. Apenas listado alguns do processos 

assinados e protocolizados pela advogada ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATA – OAB 6.582, e todos face a VIVO S/A / TELEFONICA BRASIL S/A. 

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 
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causídica, tomando as providencias que entender pertinentes. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 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 deferida ID 

11842885, mas mantenho a multa fixada por litigância de má-fé nos exatos 

termos proferidos. Oficie-se o 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, 4 de setembro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000414-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVIERA LOPES & SOUZA LOPES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora, para efetuar 

o recolhimento da Diligência do Oficial Justiça, para fins de cumprimento do 

ato citatório

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19639 Nr: 1837-95.2005.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelfe Vessoni, Vera Lúcia Vessoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Daltrozo, Domitilia Santa Basso Daltrozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Heuko - OAB:30356/PR, 

José Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:/MT 12009, José Ivan 

Guimarães Pereira - OAB:/PR 13.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT, Luiz Alberto Froner da Silveira - OAB:26066/RS

 Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de fl. 1803.Por fim, DOU 

POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e, no mais, dê-se vista 

dos autos as partes para apresentação dos memoriais finais escritos, 

atentando-se aos prazos deferidos à cada uma delas. Intimem-se, se 

necessário.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.De Primavera do Leste/MT para Poxoréu/MT, 03 de Setembro de 

2018.Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-57.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA PEDROSO (REQUERENTE)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 8010079-57.2012.8.11.0014 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 

Exequente para manifestação no prazo de 10 (dez) dias. POXORÉO, 4 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000456-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos. Aguarde-se o prazo para recolhimento das custas e despesas. Se 

recolhida, tornem-se os autos conclusos para decisão, caso contrário, 

intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias promover o 

recolhimento das custas e despesas, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 690-25.2015.811.0033

 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: ANDREA ROLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULSER PARADA - 

OAB:11.846-B

 Visto.

Acolho a justificativa de ausência apresentada às fls. retro pelo requerido 

e redesigno a audiência para o dia 27/09/2018, às 14:00 horas, ocasião na 

qual será realizada a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Saem as presentes intimadas.

Intime-se o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 922-32.2018.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade e, após, voltem 

conclusos para saneador.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62462 Nr: 357-39.2016.811.0033

 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: VITOR DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDIR PERGHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O, PATRICA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:OAB/MT 19.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:OAB/MT 19.309-B, 

JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575

 A par do exposto, o acolhimento da exceção de incompetência é medida 

que se impõe.Assim, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, para o 

fim de declarar a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

presente demanda, o que faço atendendo aos princípios e regras 

expressas no Código de Processo Civil, devendo os autos serem 

remetidos ao Juízo da Comarca de Sorriso – MT.Custas pelo 

excepto.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio 

Claro, 03 de setembro de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 2141-80.2018.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LUIZ BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Alves - OAB:7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2141-80.2018.811.0033

Cód. 81381

Vistos.

INTIME-SE o patrono do autor a recolher as custas judiciais e despesas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, sem 

nova intimação, eis que trata-se de prazo peremptório e havendo seu 

transcurso sem adoção das medidas pertinentes, não há alternativa a não 

ser a incidência da norma disposta no artigo 290 do Código de Processo 

Civil, como já anteriormente mencionado.

Sem prejuízos, apensem-se a presente ação aos autos executivos de nº 

79599.

A seguir, com o devido pagamento das custas ou certificado eventual 

decurso de para tanto, voltem conclusos para análise.

 Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24794 Nr: 2036-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO PACCINI JUNIOR, SILVANA APARECIDA 

VICENTE BARBOSA, NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LEÃO - 

OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 PROCESSO: 2036-21.2009.811.0033

CÓDIGO: 24794

REQUERENTE: OSWALDO PACCINI JUNIOR E OUTROS

 REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

Sobre a manifestação do executado, manifeste-se o exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de setembro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64455 Nr: 1387-12.2016.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO CASAVECCHIA E CIA LTDA, 

LUIZ ROBERTO CASAVECHIA, CLAUDIO CESAR CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 Visto.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Luiz Roberto Casavecchia e cia Ltda, tendo como 

objeto a CDA n. 201412047.

Citados, f. 11/12v, os executados não apresentaram pagamento ou 

garantia da dívida, conforme certidão de f. 13.

Às f. 19/22, o executado pleiteou pela suspensão da execução em virtude 

do Termo de Confissão Irretratável da dívida e parcelamento do débito 

objeto dos autos, no valor de R$ 15.975,23, f. 24/32.

A Exequente requereu a penhora de ativos financeiros do Executado, o 

que foi realizado de forma frutífera às f. 40, cujo bloqueio adveio em R$ 

40.380,80.

Às f. 46/49, o Executado requer o cancelamento das indisponibilidades 

financeiras realizadas, como forma de impugnar o bloqueio realizado ou a 

suspensão da ação até a manifestação do Exequente.

Relatei.

Fundamento e Decido.

Razão parcial existe ao Executado.

Compulsando os autos, verifico, por meio do Termo de Confissão de Dívida 

e Acordo de Parcelamento de f. 24, que o objeto do novo negócio jurídico 

firmado entre as partes tem como objeto a CDA 201412047, objeto dos 

autos.

Neste acordo foi estipulado que o valor da CDA com benefício seria pago 

pelo Executado em 11 parcelas de R$ 1.320,26 e 1 de R$ 1.452,29.

Dos documentos carreados aos autos, constam o comprovante de 

pagamento:

- f. 27 – R$ 1.452,29 – pago em 12/04/2017;

- f. 28 – R$ 1.360,25 – pago em 31/07/2017;

- f. 26 – R$ 1.387,58 – pago em 29/09/2017;

- f. 29 – R$ 1.401,45 – pago em 31/10/2017;

- f. 30 – R$ 1.429,61 – pago em 27/12/2017;

- f. 31 – R$ 1.443,90 – pago em 31/01/2018;

- f. 32 – R$ 1.458,33 – pago em 28/02/2018.

Assim, das 11 parcelas acordadas, restam algumas a serem 

comprovadas nos autos, razão pela qual determino a imediata intimação da 

parte Executada para que proceda, em 72 horas, a juntada dos demais 

comprovantes e voltem conclusos com urgência para análise da 

permanência ou não do bloqueio de f. 40.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2260 Nr: 301-65.2000.811.0033

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

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

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRARF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Autos nº 301-65.2000.811.0033

Cód. 2260

Vistos.

Concedo o prazo pretendido pelo requerente.

Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se para manifestar 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 03 de setembro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21725 Nr: 1565-39.2008.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580

 Autos nº 1565-39.2008.811.0033

Cód. 21725

Vistos.

Intime-se o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 31 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1874 Nr: 5-43.2000.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580, SERGIO 

DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO: 5-43.2000.811.0033

CÓDIGO: 1874

REQUERENTE: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

DESPACHO

 Vistos.

Apensem-se os presentes autos ao executivo fiscal de nº 

1672-15.2010.811.0033 – cód. 27794.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 459.

A seguir, expeça-se mandado de penhora, registro e avaliação sobre os 

veículos com restrição RENAJUD de fl. 467 e com a avaliação 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 30 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27794 Nr: 1672-15.2010.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CORRÊA BEZERRA - 

OAB:87670/MT

 Autos nº 1672-15.2010.811.0033

Cód. 27794

Vistos.

Deixo de apreciar, por hora, a alegação de fraude à execução, bem como 

os demais pedidos constantes da petição da parte autora.

Sem prejuízos, manifestem-se os executados sobre o alegado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 30 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63935 Nr: 1115-18.2016.811.0033

 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: LENI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1115-18.2016.811.0033

Cód. 63935

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 1105-71.2016.811.0033

 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: IONE BORGES MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1105-71.2016.811.0033

Cód. 63922

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 29 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63065 Nr: 638-92.2016.811.0033

 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: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIDE PIMPÃO, Cpf: 99402343172, Rg: 

1143911-4, Filiação: Rosa Amaral e Nabor Pimpão, data de nascimento: 

28/07/1977, brasileiro(a), natural de B. V. Aparecida-PR, solteiro(a), 

diarista e atualmente em local incerto e não sabido NATERCIA PIMPÃO, 

Cpf: 78741521234, Rg: 2542944-2, Filiação: Nabor Pimpão e de Rosa 

Amaral, data de nascimento: 25/02/1980, brasileiro(a), natural de 
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Paraná-PR, solteiro(a), empregada doméstica. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de NATÉRCIA PIMPÃO, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curadora NEIDE PIMPÃO, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida.Julgo extinto o 

feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias.Sem custas ou honorários.Expeça-se o necessário, com 

urgência.Publ ique-se.  Registre-se.  Int imem-se.  Cumpra-se . 

Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 31 de julho de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 04 de setembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1874 Nr: 5-43.2000.811.0033

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13.383, ROBERTO MORETH - OAB:DF/22.580, SERGIO 

DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO: 5-43.2000.811.0033

CÓDIGO: 1874

AUTOR: UNIÃO – FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA.

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 11 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22393 Nr: 2260-90.2008.811.0033

 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: FRANCISCA GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Considerando que o processo encontra-se suspenso há mais de um 

ano devido o falecimento da autora, conforme decisão de fl. 132, a qual 

concedeu prazo de seis (6) meses para habilitação dos herdeiros, 

providência, todavia, não efetuada até a presente data, necessário se faz 

a intimação, no caso, por edital, do espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros da Requerente, para que manifestem interesse 

na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena 

de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o 

artigo 313, I, § 2º, inciso II, do CPC, in verbis:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I – pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o 

juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

(...)

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a 

intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para 

que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a 

respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.”

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se edital de intimação do espólio, sucessores e/ou eventuais 

herdeiros da autora falecida (Francisca Gomes de Lima), para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do 

fórum.

b) Intime-se, ainda, a advogada da requerente, via DJE, do inteiro teor 

desta decisão.

c) Decorrido o prazo do edital, certifique-se e retornem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25021 Nr: 2260-56.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. L. J. R. EDITORA ON LINE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TESCI - 

OAB:152717

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c 

Reparação de Dano ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO em desfavor de O. L. J. R. EDITORA ON LINE ME em fase de 

Cumprimento de Sentença.

2. Acolho o pedido de fl. 95 e, por consequência, determino a suspensão 

deste cumprimento de sentença e, por corolário, a suspensão do prazo 

prescricional, pelo prazo de 01 (um) ano, conforme preconiza o artigo 921, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, de aplicação ao cumprimento 

de sentença, a teor dos artigos 513 e 771, daquele diploma legal, verbis:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(…)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

“Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva.

Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições 

do Livro I da Parte Especial.”

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Retifique-se a capa dos autos e Sistema Apolo, cadastrando-se o feito 

como “Cumprimento de Sentença”.
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b. Oficie-se ao Serasa Experian – Unidade São Carlos, em resposta ao 

ofício de fl. 94, comunicando o valor do débito exequendo.

c. Certifique-se a suspensão no sistema informatizado, procedendo-se às 

baixas apenas no relatório estatístico forense e, em seguida, remetam-se 

os autos ao arquivo provisório.

d. Intime-se o Requerente do inteiro teor desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50564 Nr: 2433-75.2012.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RITA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54242 Nr: 78-24.2014.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CICERO VICENTE LESCANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 13.296

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31524 Nr: 2279-91.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON HENRIQUE RAMIRES PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. RECEBO o processo executivo de pena, porque, conforme 

documentação que instrui o feito, o recuperando encontra-se residindo na 

Rua Buriti, 491, Bairro Cohab, neste Município, Comarca de São José do 

Rio Claro/MT. [Comprovante de fl. 482 e informação sistema Apolo].

2. DEFIRO a manifestação ministerial de fls. 490/491, para designação de 

audiência admonitória.

3. DESIGNO a audiência admonitória para o dia 23 (vinte e três) de outubro 

de 2018, às 17h00min, a fim de adaptar e/ou estipular as condições para 

cumprimento da pena em regime semiaberto.

4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Elabore-se cálculo de pena, se necessário.

b) Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 478/479, do teor da 

presente decisão.

c) Intime-se o(a) recuperando(a) para que compareça na audiência.

d) Cientifique-se o representante do Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000191-53.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (EXEQUENTE)

DANIELLI REDIVO (EXEQUENTE)

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME PARREAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

AUTOS: 1000191-53.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: MARIANA MULARI 

NASSAR NOBRE E OUTROS EXECUTADO: GUILHERME PARREAO DA 

SILVA SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o requerido adimpliu 

integralmente o débito (Id. 12104220). Desta feita, extingo o feito por 

satisfação, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 17 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-06.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA (ADVOGADO(A))

JEAN APARECIDO KERKHOFF (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA REGINA GARCIA (EXECUTADO)

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GUILHERME PARREAO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao r. despacho redesigno a audiência para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000077-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000077-80.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VALTER DE 

PAULA FERREIRA REQUERIDO: SEBASTIAO VIEIRA SAMPAIO SENTENÇA 

Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Cobrança formulada por VALTER DE PAULA 

FERREIRA, em face de SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO, em que a parte 

autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar a parte 

requerida ao pagamento de R$ 4.015,99 (quatro mil e quinze reais e 

noventa e nove centavos) em decorrência Do inadimplemento do contrato 

de arrendamento firmando. Citado para comparecer na audiência de 

conciliação, a parte requerida deixou de estar presente, conforme Termo 

de Audiência (Id. 1347699). Ab initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada 

e intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presume-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem incontroversos os 

fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando em desfavor da 

parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo com a tese da 

parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, 

a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O 

pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no contrato de arrendamento rural para fins agrícolas, 

firmado entre as partes durante o período de 13/09/2016 a 12/08/2017, no 

qual restou acordo o pagamento mensal de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais) com vencimento todo dia primeiro de cada mês, estando o 

requerido inadimplente com arrendamento referente aos meses de junho, 

julho e agosto de 2017. O contrato de arrendamento encontra-se 

devidamente assinado pelo requerido, o que aliados a confissão ficta 

decorrente da revelia, resultam na responsabilidade da parte requerida. 

Destarte, verificados os efeitos da revelia e demonstrados os fatos 

conforme acima narrados, a ação deve ser julgada procedente. Com 

relação à incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva 

consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, 

sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota 

Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se 
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agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo 

do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do 

valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção 

monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma 

atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 

reais), devendo ser acrescidas de juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento. Por 

conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 17 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-07.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO (ADVOGADO(A))

JARDIM DA AMAZONIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000153-07.2018.8.11.0033 AUTOR: JARDIM DA 

AMAZONIA LTDA - ME REQUERIDO: SERASA EXPERIAN S/A e TELEMAR 

NORTE LESTE S/A SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, formulada por JARDIM DA AMAZONIA LTDA - ME em face de 

SERASA EXPERIAN S/A e TELEMAR NORTE LESTE S/A. Aduz que a 

requerida Telemar Norte Leste inseriu seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida decorrente do inadimplemento da fatura de telefone 

fixo com origem em Belém/PA, que alega desconhecer, já que sempre 

manteve sua sede nesta cidade de São José do Rio Claro/MT. Sustenta, 

ainda, jamais fora notificada pelo Serasa Experian S/A da inclusão dos 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Postula, ao, pela 

reparação pelos danos morais suportados. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, que dispensa a produção de outras provas, 

passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. - Do 

Ato Ilícito No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 489,60 

(quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). Ocorre que a 

requerida sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da 

linha telefônica cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou 

nenhum documento que comprovasse tais alegações. Desta feita, não 

obstante as alegações da requerida, inexiste nos autos qualquer 

comprovação da efetiva contratação do serviço telefonia fixa pelo autor, 

tampouco da utilização deste serviço. Impede destacar que a eventual 

fraude de terceiros na contração do serviço não afasta a 

responsabilidade da empresa, porquanto responde objetivamente, pelos 

danos decorrentes da má prestação dos seus serviços, uma vez que a 

responsabilidade da mesma decorre do risco da atividade que exerce, a 

teor do disposto no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido: “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO FIRMADO POR TERCEIRA 

PESSOA EM NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. FRAUDE COMPROVADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. TERMO INICIAL DO 

JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Deve responder 

a demandada pelos danos experimentados pela parte autora em razão da 

contratação de terceiro em seu nome, pois a responsabilidade por danos 

decorrentes de sua atividade é objetiva. Ausência de provas de que a ré 

tenha tomado as cautelas necessárias ou suficientes para impedir a 

fraude. 2. Comprovada a ilicitude da demandada ao firmar o contrato com 

terceiro em nome do autor, o que ocasionou a inscrição indevida deste no 

cadastro de inadimplentes. Assim, configurada indenização por dano 

moral. (...). 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 

10% sobre o valor da condenação. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.” 

(Agravo Nº 70047381132, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 21/03/2012). Assim, 

torna-se desnecessário aferir se houve vigilância na conduta da requerida 

ou mesmo a aparência de normalidade e idoneidade da situação, haja vista 

que a responsabilidade nas relações de consumo é objetiva. Ademais, o 

requerido não logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da 

autora, ônus que lhe competia em razão da inversão do ônus da prova. 

Constatada, então, a responsabilidade do banco requerido passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Destarte, inexistindo 

prova da efetiva contratação do serviço de telefonia móvel pela parte 

autora, vislumbro a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. - 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 

do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o 

que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Tratando-se de 

pessoa jurídica somente se admite indenização por danos morais em caso 

de ofensa a honra objetiva , ou seja o seu bom nome, honorabilidade, 

reputação e crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra 

subjetiva. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, sendo 

dispensado a comprovação, bem como a demonstração da extensão, uma 

vez que envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, mesmo se tratando a 

autora de pessoa, consoante entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

DO NOME – DÍVIDA JÁ QUITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO 

IN RE IPSA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Isso 

porque, na hipótese, é indiferente o fato de que possa ter havido fraude 

na emissão do boleto, o que ocasionou a situação “sub judice”. O que no 

caso realmente importa é que o autor, mesmo tendo realizado o pagamento 

do boleto, teve seu nome negativado, pela ora apelante.2. Com efeito, no 

caso, resta demonstrado nos autos que, o débito registrado nos órgãos 

de proteção ao crédito pela apelante, já havia sido quitado pelo autor, de 

modo que, não há como deixar de reconhecer que tal inscrição importa em 

ato ilícito perpetrado pela apelante, o que enseja o dever de indenizar.3. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, que 

dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mesmo se 

tratando a autora de pessoa jurídica.4. Não se afigurando irrisório o valor 

dado à causa, que pudesse dar ensejo à incidência do §8º, do art. 85, do 

CPC, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados com base no 

§2º, do referido artigo, que dispõe que, nas causas em que não houver 

condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o 

proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, ficando 

adstritos ao percentuais mínimos e máximo de 10% e 20% legalmente 

estabelecidos.5. Nesse contexto, ainda que se fixassem os honorários no 

percentual mínimo de 10% (dez por cento), considerando o valor da causa 

sem atualização, o “quantum” equivaleria a R$ 2.896,00 (dois mil 

oitocentos e noventa e seis reais), ou seja, corresponderia a uma quantia 
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um pouco inferior à arbitrada, de modo que, incabível a redução 

pretendida.” (TJM, Ap 18099/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, 

Publicado no DJE 25/05/2018) Assim, se foi indevida a restrição nominal e 

se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - 

Ausência de Notificação Sustenta a parte autora que não foi notificada 

acerca da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. É 

cediço que o órgão de restrição ao crédito requerido possui o dever de 

notificar a parte consumidora da sua inclusão no Cadastro de Devedores, 

conforme dispõe o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

assim dispõe: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, 

terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e 

dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as 

suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores 

devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 

compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a 

período superior a cinco anos. § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro 

e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 

consumidor, quando não solicitada por ele.(grifei) Assim, a providência 

prevista no art. 43, § 2º, do CDC tem a finalidade de possibilitar ao 

consumidor, indicado como devedor, a contestação da dívida, 

comprovação do pagamento ou, ainda, sua quitação antes da efetivação 

do registro negativo. No caso, verifica-se que a requerida Serasa 

Experian comprovou ter encaminhado a notificação à autora, no endereço 

constante nas informações enviada ao banco de dados pelo credor. 

Registra-se que não compete a mantenedora do cadastro de inadimplentes 

verificar a veracidade das informações que lhe são fornecida, consoante 

pacífico entendimento jurisprudencial, observe: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – 

ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE - PRECEDENTES – 

RECURSOS CONHECIDOS - UM PROVIDO E OUTRO PREJUDICADO.1. O 

artigo 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, 

ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada 

por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de 

acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada 

previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da 

dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a 

evitar situações constrangedoras.2. A comunicação do consumidor tem 

que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela 

manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n. 359).3. A 

obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do 

devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo sua incumbência a 

averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na 

negativação.4. Acolhida a tese do primeiro apelante resta prejudicada a 

análise do recurso interposto pelo segundo apelante”. (TJMT, SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017). Desta feita, estando 

devidamente comprovado o envio da notificação ao endereço informado 

com credor, não há que se falar em prática de ato ilícito pelo empresa 

requerida Serasa Experian. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEMAR NORTE LESTE S/A, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código 

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 20 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-90.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELAIR MARIA SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000141-90.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ELAIR MARIA 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por ELAIR MARIA SANTOS, em face de VIVO S/A, sustentando 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à 

condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 509 de 635



Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13727652). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

denota-se que a autora reconheceu a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo de R$ 336,04 (trezentos e trinta e seis reais e 

quatro centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia R$ 336,04 (trezentos e 

trinta e seis reais e quatro centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos 

Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando acerca dos 

fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para que adotem as 

medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 20 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-75.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIEL DA SILVA MACENA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000142-75.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARTINEL DA SILVA 

MACENA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por MARTINEL DA SILVA MACENA, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13727776). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o 

mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 20 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000134-98.2018.8.11.0033 REQUERENTE: CRISTIANO 

CAMARGO REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por CRISTIANE CAMARGO, em face de VIVO S/A, sustentando 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à 

condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 
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que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13726013). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$ 182,73 (cento e oitenta e dois reais e setenta e três 

centavos). Processualmente, tenho que o pedido contraposto está 

amparado pela norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não 

se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido 

em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos 

mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os 

autos, denota-se que a autora reconheceu a existência da dívida. Dessa 

forma, o valor cobrado é legítimo de R$ 182,73 (cento e oitenta e dois reais 

e setenta e três centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado 

monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento, com juros de mora 

de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código 

Civil. Ademais, não vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão 

pela deixo de considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito 

da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Quanto ao pedido contraposto, julgo-o procedente para o 

fim de condenar o autor no pagamento da quantia de R$ 182,73 (cento e 

oitenta e dois reais e setenta e três centavos), que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Deixo de 

condenar a autora em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à Ordem dos 

Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando acerca dos 

fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para que adotem as 

medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 20 de julho de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000137-53.2018.8.11.0033 AUTOR: ANA APARECIDA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por ANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO, em 

face de VIVO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano 

moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. Em sede de contestação a requerida, sustentou 

preliminarmente a ausência de documento indispensável para o 

processamento do feito. No mérito alegou a legitimidade do débito e a 

inexistência de danos morais, postulando, ao final, pela procedência da 

inicial. Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguida. - Ausência 

de documento indispensável. Não obstante os argumentos expostos 

requerido, verifico que a inicial foi instruída com todos os documentos, 

razão pela qual afasto a preliminar arguida. Superada a preliminar, passo a 

analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à 

integral reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As 

normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de 

interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 

1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais 

fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das 

partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 244,61 (duzentos e quarenta 

e quatro reais e sessenta e um centavos). Ocorre que a requerida 

sustenta que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha 

telefônica cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum 

documento que comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as 

alegações da requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da 

efetiva contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da 

utilização deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas 

efetivas do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do 

call center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 
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dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, VIVO S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao pedido 

contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Outrossim, oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o 

Ministério Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de 

audiência de conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

20 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-83.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

SELMA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000135-83.2018.8.11.0033 REQUERENTE: SELMA REGINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por SELMA REGINA DE OLIVEIRA, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13766845). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO CONTRAPOSTO 

Pretende, basicamente, a requerida a condenação do autor no pagamento 

da quantia de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

denota-se que a autora reconheceu a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três 

centavos) e deve ser arcado pela autora e atualizado monetariamente pelo 

INPC desde a data do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não 

vislumbro a litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de 

considerá-la. - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido 

inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três 

centavos), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a 

data do vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a 

contar da citação. Deixo de condenar a autora em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, oficiem-se à 

Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério Público informando 

acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de conciliação, para 

que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 20 de julho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-23.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GODOI FERREIRA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000139-23.2018.8.11.0033 AUTOR: APARECIDA GODOI 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por APARECIDA GODOI FERREIRA, em face de 

VIVO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em 

virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Em sede de contestação a requerida, sustentou preliminarmente a 

ausência de documento indispensável para o processamento do feito. No 

mérito alegou a legitimidade do débito e a inexistência de danos morais, 

postulando, ao final, pela procedência da inicial. Inicialmente, passo a 

analisar as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável. 

Não obstante os argumentos expostos requerido, verifico que a inicial foi 

instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 149,97 (cento e quarenta e 

nove reais e noventa e sete centavos). Ocorre que a requerida sustenta 

que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefônica 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações, uma vez que a as faturas, por si só, 

sem qualquer comprova a efetiva contratação do serviço pela autora, não 

são suficientes para tal fim. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, VIVO 

S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 
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e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Outrossim, oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o 

Ministério Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de 

audiência de conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

20 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-61.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARTINIELE DA SILVA MACENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000130-61.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARTINIELE DA 

SILVA MACENA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por MARTINIELE DA SILVA MACENA, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13674134). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o 

mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 19 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-76.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADRIANA MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000129-76.2018.8.11.0033 REQUERENTE: ADRIANA MORAIS 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais, 

formulada por ADRIANA MORAIS SILVA, em face de VIVO S/A, 

sustentando que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que 

alega inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer 

à condenação da parte requerida em danos morais. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, 

verifica-se que a autora, em sede de audiência de conciliação, 

reconheceu a existência do débito junto a empresa ré, afirmando, ainda, 

que embora tenha assinado a procuração não conhece o advogado 

Carlos Henrique Barbosa (Id. 13631767). Dessa forma, sendo a dívida 

legitima a inscrição dos dados no devedor nos órgãos de proteção ao 

crédito, caracteriza-se como exercício regular do direito do credor, 

inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o 

mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a autora em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Sem prejuízo, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio 

Claro/MT, 19 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

DELMIRA PARANHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000133-16.2018.8.11.0033 AUTOR: DELMIRA PARANHA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais, formulada por DELMIRA PARANHA DA SILVA, em face de 

VIVO S/A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em 
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virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. 

Em sede de contestação a requerida, sustentou preliminarmente a 

ausência de documento indispensável para o processamento do feito. No 

mérito alegou a legitimidade do débito e a inexistência de danos morais, 

postulando, ao final, pela procedência da inicial. Inicialmente, passo a 

analisar as preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável. 

Não obstante os argumentos expostos requerido, verifico que a inicial foi 

instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 208,89 (duzentos e oito reais 

e oitenta e nove centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o débito 

é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefônica cadastrada em 

nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse tais alegações, uma vez que a as faturas, por si só, sem 

qualquer comprova a efetiva contratação do serviço pela autora, não são 

suficientes para tal fim. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, VIVO S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 
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de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao pedido 

contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima exposto. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Outrossim, oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o 

Ministério Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de 

audiência de conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

19 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000302-37.2017.8.11.0033 AUTOR: ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA, em face de TELEFONICA DATA S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, restando desnecessárias de produção de 

outras provas, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove 

centavos). Analisando os autos, verifico que a requerida não acostou 

nenhum documento que comprovasse a origem da dívida. A requerida, por 

sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou 

comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora 

esteja configurada a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao 

autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de 

um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de 

indenização por danos morais, em decorrência de indevido protesto ou 

qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da 

preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua honra. 

Observe: "Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito sem prévia notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já 

existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre 

na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC. - Orientação: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - Não se conhece do recurso especial quando o 

entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não 

conhecido." (STJ - REsp. 1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in DJe de 12.05.2009). Consolidando tal 

orientação, a Segunda Seção daquele tribunal superior, a quem compete a 

uniformização da interpretação das leis federais, aprovou, em sessão 

realizada em 27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 

p.p., com o seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, 

ao tempo da negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, 

já existiam outros apontamentos em seu nome, realizados por 

empresas/instituições distintas. Assim, embora a parte autora afirme que 

tais apontamentos também eram irregulares e que existem demandas 

judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o 

questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 
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negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, devendo a empresa ré TELEFONICA DATA S.A 

excluir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito referente à dívida discutida nos autos. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 22 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-59.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

GENILSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000156-59.2018.8.11.0033 REQUERENTE: GENILSON 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a 

desistência do feito, conforme Id. 13746732. Registra-se que resta 

desnecessário a concordância do autor com o pedido de desistência, nos 

termos do enunciado n. 90 do Fonaje. Desta feita, homologo a desistência 

da ação e extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se São José 

do Rio Claro/MT, 21 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-36.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LURDE DE BARROS CERQUEIRA LOPES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000164-36.2018.8.11.0033 AUTOR: LURDE DE BARROS 

CERQUEIRA LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por LURDE DE BARROS 

CERQUEIRA LOPES, em face de BANCO BRADESCO S/A, em que a parte 

autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. Em sede de 

contestação a requerida, sustentou preliminarmente a ausência de 

documento indispensável para o processamento do feito. No mérito alegou 

a legitimidade do débito e a inexistência de danos morais, postulando, ao 

final, pela procedência da inicial. Inicialmente, passo a analisar as 

preliminares arguida. - Ausência de documento indispensável. Não 

obstante os argumentos expostos requerido, verifico que a inicial foi 

instruída com todos os documentos, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Superada a preliminar, passo a analise do mérito da demanda. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 78,88 (setenta e oito reais e 

oitenta e oito centavos). Analisando os autos, verifico que a requerida não 

acostou nenhum documento que comprovasse a origem da dívida, ônus 

que lhe competia e do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II). Destarte, 

inexistindo prova da efetiva contratação entre as partes, vislumbro a 

inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito como ato 

ilícito. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição nominal e se a 

prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 517 de 635



oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, BANCO BRADESCO S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 21 de julho 

de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000166-06.2018.8.11.0033 REQUERENTE: JULIANA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito 

com Indenização por Danos Morais, formulada por JULIANA DOS SANTOS 

DE OLIVEIRA, em face de L. A. M. FOLINI COBRANCAS – ME, sustentando 

que seus dados foram indevidamente inseridos nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão da dívida junto à empresa requerida, que alega 

inexistir face à ausência de vínculo jurídico entre as partes. Requer à 

condenação da parte requerida em danos morais. Tratando-se de matéria 

exclusivamente, na qual se dispensa a produção de outras provas, passo 

a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado improcedente. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. No caso em tela, restou incontroverso a 

inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito em 

razão do débito no importe de R$ 178,00 (cento e setenta e oito reais). 

Ocorre que a requerida sustenta que o débito é oriundo da aquisição da 

coleção de livros Beaty no valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais 

) dividido em 10 (dez) parcelas de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) cada. 

Analisando os autos, denota-se que a empresa ré apresentou 

documentos que demonstram, suficientemente, a existência de relação 

jurídica, visto que realizou a entrega da mercadoria no mesmo endereço 

da autora informado na inicial, o qual foi recebido pela Sra. Rosangela 

Santos de Oliveira (RG 23806778), que possui exatamente o mesmo 

sobrenome da requerente. Nesse sentido, já se manifestou a Turma 

Recursal: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 

1SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – PRODUTOS ENCAMINHADOS AO ENDEREÇO DA RECORRENTE 

– COMPROVANTE DE A.R. ASSINADO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – 

INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – 

SENTENÇA MANTIDA. A parte Recorrente afirmou na inicial que teve seu 

nome inscrito indevidamente em SERASA pela Ré por suposto débito 

contraído no valor de R$ 920,00 o qual a Recorrente alega desconhecer, 

enfatizando que nunca contratou qualquer serviço da Recorrida ou 

efetuou compras de quaisquer de seus produtos. Ocorre que na 

contestação a parte Recorrida apresentou documentos que demonstram, 

suficientemente, a existência de relação jurídica, visto que realizou a 

entrega de mercadorias no endereço da Recorrente, que é o mesmo 

apontado na inicial, as quais foram recebidas pela pessoa de Joel N. 

Barros, que tem o mesmo sobrenome da Recorrente. Vejamos: Recurso 

Inominado nº.: 0032021-84.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível 

do Cristo Rei Recorrente(s): FÁTIMA DE PROENÇA BARROS Recorrido(s): 

MUNDIAL EDITORA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data 

do Julgamento: 18/09/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES 2Na audiência de tentativa de conciliação, a parte 

Recorrente manifestou pelo julgamento antecipado da lide, além de não ter 

impugnado os termos da contestação, tornando-se incontroversos os 

fatos apresentados na contestação. Assim, restou demonstrado, portanto, 

a existência de relação jurídica válida e a regularidade da negativação. 

Portanto, não merece reparos a sentença objurgada, a qual julgou 

improcedente o pleito indenizatório deduzido na petição inicial, julgando 

procedente o pedido contraposto formulado pela defesa, e ainda, impôs a 

condenação por litigância de má-fé em face da parte Recorrente. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. 

Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator”. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 320218420168110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 

18/09/2017) Assim, restou demonstrado, portanto, a existência de relação 

jurídica válida e a regularidade da negativação. No tocante a alegação da 

ausência de notificação, impede consignar, que cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição, nos termos da Súmula 359/STJ. Dessa 

forma, sendo a dívida legitima a inscrição dos dados no devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito, caracteriza-se como exercício regular do 

direito do credor, inexistindo qualquer pratica de ato ilícito. - PEDIDO 

CONTRAPOSTO Pretende, basicamente, a requerida a condenação do 

autor no pagamento da quantia de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais). 

Processualmente, tenho que o pedido contraposto está amparado pela 

norma disposta no artigo 31 da Lei 9.099/95: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia”. Compulsando os autos, 

denota-se que a autora reconheceu a existência da dívida. Dessa forma, o 

valor cobrado é legítimo de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) e deve 
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ser arcado pela autora e atualizado monetariamente pelo INPC desde a 

data do vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, 

nos termos do artigo 405 do Código Civil. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial. Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pedido contraposto, julgo-o procedente para o fim de condenar o autor no 

pagamento da quantia R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), que deverá 

ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento, e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. 

Deixo de condenar a autora em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 21 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX SANTA CLARA (REQUERIDO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA (ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARIA VANDA F. FURIO (TESTEMUNHA)

EDNA DO SANTOS FERREIRA (TESTEMUNHA)

ELITON CARLOS ZARDO (TESTEMUNHA)

FABIO ROBERTO LOURENCO (TESTEMUNHA)

MARCOS IZAIAS (TESTEMUNHA)

ULISSES APARECIDO GABRIEL DE FREITAS (TESTEMUNHA)

 

Serve a presente para intimação de Vossa Excelência acerca da 

designação de audiência de Instrução para o dia 02 de outubro de 2018 às 

13:00.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-51.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BENTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILARIO SCHIEFELBEIN (ADVOGADO(A))

JOSE JADIR FACCIO - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

AMARILDO BORGES MARIA (TESTEMUNHA)

MARCIA REGINA COSTA LIMA (TESTEMUNHA)

 

Serve a presente para intimação de Vossa Excelência acerca da 

designação de audiência de Instrução e Julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018 às 13:30.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55115 Nr: 1510-59.2016.811.0049

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTÉIA BARBOSA DOS SANTOS VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VIANA SALES - 

OAB:5.913-B/MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216.821/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem no prazo 

legal acerca da Perícia Médica de fls. 39/41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43374 Nr: 634-12.2013.811.0049

 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 DAS DORES CERQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Concedo a parte requerente prazo de 10 dias, para justificar sua 

ausência na audiência, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65444 Nr: 1191-23.2018.811.0049

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCA, LDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora acerca da devolução da 

carta precatória encartada aos autos as fls. 21/22, a qual não logrou êxito 

em sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53788 Nr: 950-20.2016.811.0049

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEW, ABEW, DEDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 83, "... Não foi possível proceder sua 

intimação, haja vista que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não 

sabido".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59131 Nr: 761-08.2017.811.0049

 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: MARIA JESUINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Concedo a parte requerente prazo de 10 dias, para justificar sua 

ausência na audiência, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61943 Nr: 2215-23.2017.811.0049

 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: TEREZINHA DE JESUS PERRI DE ANDRADE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 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 se manifestar no prazo 

legal acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 60/61 e 62/63 

que versam sobre o cálculo de concessão de benefício previdenciário, e 

comprovante de cumprimento de decisão judicial, respectivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12474 Nr: 2373-64.2006.811.0049

 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: LOURDES MACIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parteautora para 

manifestar-se acerca das fls. 166, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 325-15.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 (...) Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de concessão de 

liberdade provisória formulado pela defesa técnica do acusado Baltazar 

Mendes da Silva, sem prejuízo de reanálise no ato da audiência de 

instrução e julgamento.Ademais, apresentada a resposta à acusação (fls. 

101/108), verifico não haver questão incidental a ser analisada.Não sendo 

caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

outubro de 2018, às 12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, 

no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em que se 

procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-á o 

interrogatório do acusado.Justifico ser esta a primeira data livre na pauta 

de audiências desta Comarca.As provas serão produzidas em uma só 

audiência, de forma que aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes 

ou protelatórias serão indeferidas.Os esclarecimentos dos peritos, caso 

necessário, dependerão de prévio requerimento das partes.Estando o réu 

preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra comarca, 

expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta decisão, sem 

prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca 

(s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP, intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 

do STJ).Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na 

forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se o Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento, no prazo de 

15 dias, do valor da condenção imposta na sentença retro. Efetuado o 

pagamento ou decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Vila Rica, 03 de setembro de 2018 Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento, no prazo de 

15 dias, do valor da condenção imposta na sentença retro. Efetuado o 

pagamento ou decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Vila Rica, 03 de setembro de 2018 Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-33.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ADENILSON FERREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DE PAIVA LEAO (ADVOGADO(A))

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento, no prazo de 

15 dias, do valor da condenção imposta na sentença retro. Efetuado o 

pagamento ou decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Vila Rica, 03 de setembro de 2018 Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-47.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VILELA JUNQUEIRA (REQUERENTE)

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARA PEREIRA PARANHOS (ADVOGADO(A))

ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000033-47.2017.8.11.0049. REQUERENTE: RODRIGO VILELA JUNQUEIRA 

REQUERIDO: ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO De início faz-se referência ao instituto da revelia 

que se impõe ao Requerido, posto que, citado, tomou conhecimento da 

ação proposta e não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

apresentou justificativa ou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 
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revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS propostas por RODRIGO VILELA 

JUNQUEIRA em face de ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR 

objetivando ser ressarcido por danos materiais e morais decorrentes da 

compra de uma moto aquática MODELO GTR215, CHASSI: 

YDV27269L516, MOTOR: M9527980, ANO: 2016, de propriedade do 

requerido, aduzindo que poucos dias após a entrega do bem, percebeu 

um barulho estranho, momento em que imediatamente desligou a moto 

aquática e não mais utilizou o bem por não saber o motivo do barulho. 

Assevera que após constatar o barulho estranho vindo de seu veículo 

aquático, deslocou até a cidade mais próxima onde existe oficinas 

autorizadas e capacitadas para averiguação da moto aquática, qual seja, 

Palmas/TO, sendo informado que a moto aquática apresentava diversas 

alterações de sua característica original de fábrica, motivando a 

propositura da presente ação. Pois bem. Inobstante a decretação de 

revelia da parte Requerida, tenho que, pela análise detida dos documentos 

trazidos aos autos, pode-se notar que restaram suficientemente 

comprovadas as consequências da atitude desidiosa do requerido em 

realizar a venda de um veículo aquático com considerável problemas 

ocultos. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente causador do 

dano, mister se faz a comprovação dos requisitos autorizadores da 

indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; 

dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade entre o ato 

considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em análise, restou 

incontroverso nos autos que o veículo adquirido pelo autor apresentou 

problemas de ordem mecânica impossíveis de serem constatados quando 

da realização do negócio que afetam diretamente seu uso normal. Cabe 

ressaltar que o barulho advindo do motor se deu em razão de alteração no 

módulo para aumentar sua capacidade/velocidade e que tal evento não 

configura a excludente da responsabilidade objetiva (caso fortuito), haja 

vista que se trata de vício oculto e de difícil constatação. Com efeito, o 

reclamante tem direito ao ressarcimento do dano material experimentado, 

no valor de R$ 23.847,28 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO - VÍCIO OCULTO - PRAZO A CONTAR DA CIÊNCIA 

- PERÍCIA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO PRÉ-EXISTENTE NO MOTOR DO VEÍCULO - 

CONSERTO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DO 

VALOR GASTO - POSSIBILIDADE - ART. 443 DO CÓDIGO CIVIL -- 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quando o vício, por sua natureza, 

só puder ser conhecido mais tarde, o prazo para ajuizar ação contar-se-á 

do momento em que dele tiver ciências (CC, art. 445, § 1º). Se em razão 

do conserto do motor do veículo não é mais possível realizar perícia, não 

deve ser acolhida preliminar de incompetência, por complexidade. Não 

deve ser aceita a denunciação em face ao disposto no art. 10 da lei 

9.099/95. Há responsabilidade do vendedor do veículo pelo vício oculto 

existente no motor, ao tempo da tradição, sendo devida a restituição do 

valor despendido para resolver o problema. (RI 1868/2012, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012)” No tocante ao dano moral, 

tenho que não merece acolhimento, pois o autor não logrou êxito em 

comprovar que tenha sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos 

narrados a inicial, visto que são aborrecimentos e dissabores comuns que 

o cidadão normal tem a capacidade de suportar. Tal ônus lhe pertence nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ademais, nenhuma prova fez de que tenha havido ofensa à direito da 

personalidade, a ensejar a pretendida indenização por dano moral, que, no 

caso, não pode ser presumido. Entendo que o dano moral existe quando 

há manifesta dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar, o que não restou demonstrado nos autos. Os transtornos causados 

estão dentro de uma linha de riscos de uma vida em sociedade, não 

decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos que seja passível de 

indenização pecuniária. Tal fato, embora não desejável, é fato previsível 

na vida em sociedade. Sofreu o Requerente, no máximo, mero dissabor, 

incômodo, e, embora desagradável a situação experimentada, não houve 

lesão aos direitos de personalidade a ponto de embasar uma pretensão à 

indenização por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de CONDENAR o Requerido ELENILTON SOUZA RODRIGUES JÚNIOR ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.847,28 

(vinte e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra (01/07/2017) 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 28 de Junho 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. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000033-47.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO VILELA JUNQUEIRA (REQUERENTE)

NAURA MANUELA DE PAULA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARA PEREIRA PARANHOS (ADVOGADO(A))

ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000033-47.2017.8.11.0049. REQUERENTE: RODRIGO VILELA JUNQUEIRA 

REQUERIDO: ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO De início faz-se referência ao instituto da revelia 

que se impõe ao Requerido, posto que, citado, tomou conhecimento da 

ação proposta e não compareceu à audiência conciliatória, tampouco 

apresentou justificativa ou contestação no prazo legal, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS propostas por RODRIGO VILELA 

JUNQUEIRA em face de ELENILTON SOUZA RODRIGUES JUNIOR 

objetivando ser ressarcido por danos materiais e morais decorrentes da 

compra de uma moto aquática MODELO GTR215, CHASSI: 

YDV27269L516, MOTOR: M9527980, ANO: 2016, de propriedade do 

requerido, aduzindo que poucos dias após a entrega do bem, percebeu 

um barulho estranho, momento em que imediatamente desligou a moto 

aquática e não mais utilizou o bem por não saber o motivo do barulho. 

Assevera que após constatar o barulho estranho vindo de seu veículo 

aquático, deslocou até a cidade mais próxima onde existe oficinas 

autorizadas e capacitadas para averiguação da moto aquática, qual seja, 

Palmas/TO, sendo informado que a moto aquática apresentava diversas 

alterações de sua característica original de fábrica, motivando a 

propositura da presente ação. Pois bem. Inobstante a decretação de 

revelia da parte Requerida, tenho que, pela análise detida dos documentos 

trazidos aos autos, pode-se notar que restaram suficientemente 

comprovadas as consequências da atitude desidiosa do requerido em 

realizar a venda de um veículo aquático com considerável problemas 

ocultos. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente causador do 

dano, mister se faz a comprovação dos requisitos autorizadores da 

indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; 

dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade entre o ato 

considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em análise, restou 

incontroverso nos autos que o veículo adquirido pelo autor apresentou 

problemas de ordem mecânica impossíveis de serem constatados quando 

da realização do negócio que afetam diretamente seu uso normal. Cabe 

ressaltar que o barulho advindo do motor se deu em razão de alteração no 

módulo para aumentar sua capacidade/velocidade e que tal evento não 

configura a excludente da responsabilidade objetiva (caso fortuito), haja 
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vista que se trata de vício oculto e de difícil constatação. Com efeito, o 

reclamante tem direito ao ressarcimento do dano material experimentado, 

no valor de R$ 23.847,28 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e sete 

reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizado. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO - VÍCIO OCULTO - PRAZO A CONTAR DA CIÊNCIA 

- PERÍCIA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO PRÉ-EXISTENTE NO MOTOR DO VEÍCULO - 

CONSERTO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DO 

VALOR GASTO - POSSIBILIDADE - ART. 443 DO CÓDIGO CIVIL -- 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quando o vício, por sua natureza, 

só puder ser conhecido mais tarde, o prazo para ajuizar ação contar-se-á 

do momento em que dele tiver ciências (CC, art. 445, § 1º). Se em razão 

do conserto do motor do veículo não é mais possível realizar perícia, não 

deve ser acolhida preliminar de incompetência, por complexidade. Não 

deve ser aceita a denunciação em face ao disposto no art. 10 da lei 

9.099/95. Há responsabilidade do vendedor do veículo pelo vício oculto 

existente no motor, ao tempo da tradição, sendo devida a restituição do 

valor despendido para resolver o problema. (RI 1868/2012, NÃO 

INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012)” No tocante ao dano moral, 

tenho que não merece acolhimento, pois o autor não logrou êxito em 

comprovar que tenha sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos 

narrados a inicial, visto que são aborrecimentos e dissabores comuns que 

o cidadão normal tem a capacidade de suportar. Tal ônus lhe pertence nos 

termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

Ademais, nenhuma prova fez de que tenha havido ofensa à direito da 

personalidade, a ensejar a pretendida indenização por dano moral, que, no 

caso, não pode ser presumido. Entendo que o dano moral existe quando 

há manifesta dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem- 

estar, o que não restou demonstrado nos autos. Os transtornos causados 

estão dentro de uma linha de riscos de uma vida em sociedade, não 

decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos que seja passível de 

indenização pecuniária. Tal fato, embora não desejável, é fato previsível 

na vida em sociedade. Sofreu o Requerente, no máximo, mero dissabor, 

incômodo, e, embora desagradável a situação experimentada, não houve 

lesão aos direitos de personalidade a ponto de embasar uma pretensão à 

indenização por danos morais. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS e IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o fim 

de CONDENAR o Requerido ELENILTON SOUZA RODRIGUES JÚNIOR ao 

pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 23.847,28 

(vinte e três mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra (01/07/2017) 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 28 de Junho 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. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-14.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO NOLETO SANTOS (REQUERENTE)

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

LARISSA BARBOZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS GIACOMINI (ADVOGADO(A))

RENATA MELLIM DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010027-14.2016.8.11.0049. REQUERENTE: AURELIO NOLETO SANTOS 

REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por 

AURELIO NOLETO SANTOS em face de ELECTROLUX DO BRASIL S.A 

onde a parte reclamante narra, em síntese, que adquiriu uma máquina 

lavadora de roupas da empresa reclamada no valor de R$ 1.369,00 (um mil 

trezentos e sessenta e nove reais), entretanto, quando da entrega do 

produto, este veio apresentando algumas avarias (amasso), motivo pela 

qual recusou o recebimento. Aduz que após constatar a avaria no 

produto, entrou em contato com a empresa reclamada, sendo orientado 

por esta a adquirir novo produto nas mesmas características pois iriam 

realizar o estorno da primeira compra em seu cartão de crédito, o que de 

fato não ocorreu, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada impugna de forma absolutamente genérica os pedidos da inicial 

da parte autora, aduzindo pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais e materiais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em vício em 

produto adquirido – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante apresentou documentos satisfatórios e suficientes a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente colacionando 

diversos documentos como e-mails, bem como notas fiscais e 

comprovantes de pagamento que corroboram com todas as alegações de 

sua inicial. De outra banda, verifico que a empresa reclamada não trouxe 

aos autos qualquer informação ou documentos aptos a fim de modificar os 

direitos da parte autora, como comprovantes de estorno dos valores para 

aquisição de nova mercadoria para a conta do autor, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com 

demasiada desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de 

todas as parcelas de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria em perfeitas condições de 

uso, tampouco efetuou a devolução dos valores. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “SÚMULA DO 
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JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - COMPRA PELA INTERNET - 

GELADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO - RECUSA DE 

RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA - 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS 

- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO 

DOS 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, fundada na teoria do risco da atividade. 

3. Se a geladeira adquirida no site de compras da demandada teve sua 

entrega recusada pelo consumidor em razão de defeitos visíveis (avarias 

diversas) e após a solicitação de substituição do produto tal não foi 

entregue, tampouco houve restituição do valor pago, tal fato que configura 

falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço 

decorrente da não entrega de produto ou restituição da quantia paga após 

diversas solicitações administrativas, gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto 

sofridos pelo consumidor, que se viu obrigado a buscar a tutela 

jurisdicional para ver valer os seus direitos, bem como direito a restituição 

do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. 

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância 

de R$ 2.275,00, a titulo de indenização por dano moral, bem como a 

ressarcir ao Recorrido a quantia de R$ 2.399,00, desembolsada na 

aquisição do produto não entregue, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 568/2013, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na entrega do 

produto frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, tendo em vista o caráter sancionatório da medida, os 

valores envolvidos, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do valor que pagou 

pela mercadoria de R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove 

reais), porém na sua forma simples, o que afasta a regra prevista no art. 

42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já que a cobrança 

efetuada não era indevida. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para o fim de: A) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a restituir o valor de R$ 

1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), porém em sua forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante AURELIO NOLETO SANTOS, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 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. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010027-14.2016.8.11.0049. REQUERENTE: AURELIO NOLETO SANTOS 

REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por 

AURELIO NOLETO SANTOS em face de ELECTROLUX DO BRASIL S.A 

onde a parte reclamante narra, em síntese, que adquiriu uma máquina 

lavadora de roupas da empresa reclamada no valor de R$ 1.369,00 (um mil 

trezentos e sessenta e nove reais), entretanto, quando da entrega do 

produto, este veio apresentando algumas avarias (amasso), motivo pela 

qual recusou o recebimento. Aduz que após constatar a avaria no 

produto, entrou em contato com a empresa reclamada, sendo orientado 

por esta a adquirir novo produto nas mesmas características pois iriam 

realizar o estorno da primeira compra em seu cartão de crédito, o que de 

fato não ocorreu, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada impugna de forma absolutamente genérica os pedidos da inicial 

da parte autora, aduzindo pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais e materiais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em vício em 

produto adquirido – 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, 
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com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante apresentou documentos satisfatórios e suficientes a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente colacionando 

diversos documentos como e-mails, bem como notas fiscais e 

comprovantes de pagamento que corroboram com todas as alegações de 

sua inicial. De outra banda, verifico que a empresa reclamada não trouxe 

aos autos qualquer informação ou documentos aptos a fim de modificar os 

direitos da parte autora, como comprovantes de estorno dos valores para 

aquisição de nova mercadoria para a conta do autor, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com 

demasiada desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de 

todas as parcelas de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria em perfeitas condições de 

uso, tampouco efetuou a devolução dos valores. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - COMPRA PELA INTERNET - 

GELADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO - RECUSA DE 

RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA - 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS 

- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO 

DOS 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, fundada na teoria do risco da atividade. 

3. Se a geladeira adquirida no site de compras da demandada teve sua 

entrega recusada pelo consumidor em razão de defeitos visíveis (avarias 

diversas) e após a solicitação de substituição do produto tal não foi 

entregue, tampouco houve restituição do valor pago, tal fato que configura 

falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço 

decorrente da não entrega de produto ou restituição da quantia paga após 

diversas solicitações administrativas, gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto 

sofridos pelo consumidor, que se viu obrigado a buscar a tutela 

jurisdicional para ver valer os seus direitos, bem como direito a restituição 

do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. 

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância 

de R$ 2.275,00, a titulo de indenização por dano moral, bem como a 

ressarcir ao Recorrido a quantia de R$ 2.399,00, desembolsada na 

aquisição do produto não entregue, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 568/2013, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na entrega do 

produto frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, tendo em vista o caráter sancionatório da medida, os 

valores envolvidos, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do valor que pagou 

pela mercadoria de R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove 

reais), porém na sua forma simples, o que afasta a regra prevista no art. 

42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já que a cobrança 

efetuada não era indevida. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para o fim de: A) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a restituir o valor de R$ 

1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), porém em sua forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante AURELIO NOLETO SANTOS, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 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. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010027-14.2016.8.11.0049. REQUERENTE: AURELIO NOLETO SANTOS 

REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por 

AURELIO NOLETO SANTOS em face de ELECTROLUX DO BRASIL S.A 

onde a parte reclamante narra, em síntese, que adquiriu uma máquina 

lavadora de roupas da empresa reclamada no valor de R$ 1.369,00 (um mil 
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trezentos e sessenta e nove reais), entretanto, quando da entrega do 

produto, este veio apresentando algumas avarias (amasso), motivo pela 

qual recusou o recebimento. Aduz que após constatar a avaria no 

produto, entrou em contato com a empresa reclamada, sendo orientado 

por esta a adquirir novo produto nas mesmas características pois iriam 

realizar o estorno da primeira compra em seu cartão de crédito, o que de 

fato não ocorreu, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada impugna de forma absolutamente genérica os pedidos da inicial 

da parte autora, aduzindo pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais e materiais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em vício em 

produto adquirido – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante apresentou documentos satisfatórios e suficientes a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente colacionando 

diversos documentos como e-mails, bem como notas fiscais e 

comprovantes de pagamento que corroboram com todas as alegações de 

sua inicial. De outra banda, verifico que a empresa reclamada não trouxe 

aos autos qualquer informação ou documentos aptos a fim de modificar os 

direitos da parte autora, como comprovantes de estorno dos valores para 

aquisição de nova mercadoria para a conta do autor, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com 

demasiada desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de 

todas as parcelas de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria em perfeitas condições de 

uso, tampouco efetuou a devolução dos valores. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - COMPRA PELA INTERNET - 

GELADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO - RECUSA DE 

RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA - 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS 

- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO 

DOS 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, fundada na teoria do risco da atividade. 

3. Se a geladeira adquirida no site de compras da demandada teve sua 

entrega recusada pelo consumidor em razão de defeitos visíveis (avarias 

diversas) e após a solicitação de substituição do produto tal não foi 

entregue, tampouco houve restituição do valor pago, tal fato que configura 

falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço 

decorrente da não entrega de produto ou restituição da quantia paga após 

diversas solicitações administrativas, gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto 

sofridos pelo consumidor, que se viu obrigado a buscar a tutela 

jurisdicional para ver valer os seus direitos, bem como direito a restituição 

do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. 

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância 

de R$ 2.275,00, a titulo de indenização por dano moral, bem como a 

ressarcir ao Recorrido a quantia de R$ 2.399,00, desembolsada na 

aquisição do produto não entregue, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 568/2013, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na entrega do 

produto frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, tendo em vista o caráter sancionatório da medida, os 

valores envolvidos, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do valor que pagou 

pela mercadoria de R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove 

reais), porém na sua forma simples, o que afasta a regra prevista no art. 

42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já que a cobrança 

efetuada não era indevida. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para o fim de: A) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a restituir o valor de R$ 

1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), porém em sua forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante AURELIO NOLETO SANTOS, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 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. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-14.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO NOLETO SANTOS (REQUERENTE)

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

LARISSA BARBOZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (ADVOGADO(A))

FABRICIO LUIS GIACOMINI (ADVOGADO(A))

RENATA MELLIM DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010027-14.2016.8.11.0049. REQUERENTE: AURELIO NOLETO SANTOS 
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REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta por 

AURELIO NOLETO SANTOS em face de ELECTROLUX DO BRASIL S.A 

onde a parte reclamante narra, em síntese, que adquiriu uma máquina 

lavadora de roupas da empresa reclamada no valor de R$ 1.369,00 (um mil 

trezentos e sessenta e nove reais), entretanto, quando da entrega do 

produto, este veio apresentando algumas avarias (amasso), motivo pela 

qual recusou o recebimento. Aduz que após constatar a avaria no 

produto, entrou em contato com a empresa reclamada, sendo orientado 

por esta a adquirir novo produto nas mesmas características pois iriam 

realizar o estorno da primeira compra em seu cartão de crédito, o que de 

fato não ocorreu, motivando a propositura da presente ação. No mérito, a 

Reclamada impugna de forma absolutamente genérica os pedidos da inicial 

da parte autora, aduzindo pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais e materiais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em vício em 

produto adquirido – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante apresentou documentos satisfatórios e suficientes a fim de 

amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente colacionando 

diversos documentos como e-mails, bem como notas fiscais e 

comprovantes de pagamento que corroboram com todas as alegações de 

sua inicial. De outra banda, verifico que a empresa reclamada não trouxe 

aos autos qualquer informação ou documentos aptos a fim de modificar os 

direitos da parte autora, como comprovantes de estorno dos valores para 

aquisição de nova mercadoria para a conta do autor, ônus que lhe 

incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com 

demasiada desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de 

todas as parcelas de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria em perfeitas condições de 

uso, tampouco efetuou a devolução dos valores. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou entendimento: “SÚMULA DO 

JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - COMPRA PELA INTERNET - 

GELADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO - RECUSA DE 

RECEBIMENTO PELO CONSUMIDOR - SUBSTITUIÇÃO NÃO REALIZADA - 

PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS 

- RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO 

DOS 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, fundada na teoria do risco da atividade. 

3. Se a geladeira adquirida no site de compras da demandada teve sua 

entrega recusada pelo consumidor em razão de defeitos visíveis (avarias 

diversas) e após a solicitação de substituição do produto tal não foi 

entregue, tampouco houve restituição do valor pago, tal fato que configura 

falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação do serviço 

decorrente da não entrega de produto ou restituição da quantia paga após 

diversas solicitações administrativas, gera a obrigação de indenizar a título 

de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto 

sofridos pelo consumidor, que se viu obrigado a buscar a tutela 

jurisdicional para ver valer os seus direitos, bem como direito a restituição 

do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa. 

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância 

de R$ 2.275,00, a titulo de indenização por dano moral, bem como a 

ressarcir ao Recorrido a quantia de R$ 2.399,00, desembolsada na 

aquisição do produto não entregue, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (RI 568/2013, 

NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na entrega do 

produto frustram a relação de consumo e confiança entre promovente e 

promovida. Destarte, tendo em vista o caráter sancionatório da medida, os 

valores envolvidos, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do valor que pagou 

pela mercadoria de R$ 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove 

reais), porém na sua forma simples, o que afasta a regra prevista no art. 

42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já que a cobrança 

efetuada não era indevida. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para o fim de: A) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a restituir o valor de R$ 

1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais), porém em sua forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da compra e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; C) CONDENAR a 

empresa reclamada ELECTROLUX DO BRASIL S.A a pagar a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante AURELIO NOLETO SANTOS, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 
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sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Vila Rica/MT, 21 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. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-63.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ELMO PRUNZEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

CINARA APARECIDA BORGES LAHM (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010069-63.2016.8.11.0049. REQUERENTE: ADEMAR ELMO PRUNZEL 

REQUERIDO: MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. 

Inicialmente rejeito a preliminar aventada pela defesa no tocante à inépcia 

por carência de ação, uma vez que se confunde com o mérito. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-te de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ADEMAR ELMO PRUNZEL em face de 

MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, 

uma vez que adquiriu trator de outra empresa e no valor do bem estava 

incluído o frete do veículo, pugnando pela declaração de inexistência de 

débitos, bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido 

em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato de empréstimos devidamente assinado, nos 

termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim 

não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que 

comprovasse minimamente a origem do débito da parte autora. Se se 

veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à 

reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. 

Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: 

sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio 

et non probatio quasi non allegatio). No caso, caracterizado está o defeito 

do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato 

do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, 

para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, 

do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador 

do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Ao que vejo nos autos a parte Reclamada não 

conseguiu demonstrar que a cobrança ocorreu conforme o pactuado 

entre as partes ou que o pactuado entre as partes é divergente do 

afirmado pelo Reclamante. Assim, a Reclamada deve assumir o risco de 

sua própria conduta omissiva de cautela. Tal situação, por si só, já é um 

fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Desta forma, tenho 

que a Reclamada efetuou a inscrição do nome da parte autora nos anais 

de proteção ao crédito de forma indevida, restando, pois, comprovada a 

prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos 

experimentados de forma injusta. O procedimento, denotando falha na 

prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a barreira do 

suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é apenas uma 

consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos causados 

pela conduta da Reclamada, pela quebra da paz social da parte 

Reclamante. No que pertine ao “quantum” a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Reclamante, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Reclamada, a fim de coibir práticas dessa natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, que no meu entendimento 

demonstrou ter boas condições financeiras, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto 

pela parte reclamada, tenho que não merece guarida, pois pelos mesmos 

fatos e fundamentos já discorridos em linhas pretéritas, não logrou êxito 

em comprovar a legitimidade dos débitos para com o autor. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, confirmando-se a tutela, com a extinção do processo 

com resolução do mérito para o fim de: a) CONDENAR a empresa 

reclamada MULTICARGAS LOGISTICA E SERVICOS LTDA – a proceder 

com o cancelamento definitivo do débito em aberto objeto da presente em 

nome da parte autora, com a expedição de ofício para os respectivos 

órgãos restritivos de crédito solicitando a imediata exclusão de seu nome 

dos seus bancos de dados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência; 

B) CONDENAR a empresa Reclamada MULTICARGAS LOGISTICA E 

SERVICOS LTDA - EPP, a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ADEMAR ELMO PRUNZEL no valor de R$ 

4.000 (quatro mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 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. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010111-49.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO (ADVOGADO(A))

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS FIGUEREDO DE MARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-05.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO (ADVOGADO(A))

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CÂNDIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-72.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RODRIGUES DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-35.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR SEABRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010056-64.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO (ADVOGADO(A))

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN DE MORAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-92.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTE MARINHO (REQUERENTE)

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-92.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ANDERSON DA CRUZ 

CAVALCANTE MARINHO REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação de 

Indenização proposta por ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTI MARINHO, 

em face de FINANCEIRA ITAU CBA. S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E In. 

As partes entregaram em acordo e requereram a homologação. Desta 

forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. As 

partes efetuaram composição amigável procedendo a reclamada com o 

pagamento do débito, conforme se verifica no termo da audiência de 

conciliação, devendo a presente execução ser extinta com resolução do 

mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o 

exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 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. Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-92.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTE MARINHO (REQUERENTE)

MARILIA CRESTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-92.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ANDERSON DA CRUZ 

CAVALCANTE MARINHO REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se Ação de 

Indenização proposta por ANDERSON DA CRUZ CAVALCANTI MARINHO, 

em face de FINANCEIRA ITAU CBA. S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E In. 

As partes entregaram em acordo e requereram a homologação. Desta 

forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. As 

partes efetuaram composição amigável procedendo a reclamada com o 

pagamento do débito, conforme se verifica no termo da audiência de 

conciliação, devendo a presente execução ser extinta com resolução do 

mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o 

exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 
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para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 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. Vila Rica, 12 de março de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 4384 Nr: 4-76.2005.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Trentin Zanon, Aldaci Luiza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 4384

DESPACHO.

Vistos etc.

Tendo em vista que cabe ao Magistrado tentar conciliar a todo o momento, 

e havendo pedido expresso nesse sentido remeto os autos ao CEJUSC 

para audiência de conciliação.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 818-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MELO NASCIMENTO - 

OAB:40.645/GO, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS - OAB:50.515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido.Levando-se em consideração, a cota ministerial, 

determino a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar 

deste Juízo e, ainda, confecção de relatório pelo Conselho Tutelar deste 

município, bem como postergo a análise do pedido liminar para momento 

posterior à confecção dos relatórios, visto que, num juízo de cognição 

sumária não seria adotada a melhor decisão no interesse do infante neste 

momento.Com o aporte dos relatórios dê-se vista dos autos ao MPE e após 

tornem-me conclusos para deliberações pertinentes ao caso.No mais, 

tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro. Proceda-se 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. Cite-se a 

parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhada de seus respectivos advogados.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.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5388 Nr: 608-37.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código nº: 5388

DESPACHO.

Vistos etc.

Tendo em vista que cabe ao Magistrado tentar conciliar a todo o momento, 

e havendo pedido expresso nesse sentido remeto os autos ao CEJUSC 

para audiência de conciliação.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 4384 Nr: 4-76.2005.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Trentin Zanon, Aldaci Luiza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - 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 03.10.2018 às 14:30 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.: 4384 Nr: 4-76.2005.811.0035

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudimar Trentin Zanon, Aldaci Luiza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

atualize o endereço dos requeridos visando a intimação para a audiência 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 32929 Nr: 1318-76.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselma Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da ré para que, no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 57587 Nr: 1566-66.2018.811.0035

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Oliveira Amaral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na hipótese em exame entendo ausente um dos requisitos para a 

decretação da internação provisória do menor, qual seja, o periculum 

libertatis.

Conquanto a conduta imputada ao adolescente na representação movida 

pelo Parquet seja altamente reprovável, para a aplicação provisória de 

medida segregatória initio litis não se justifica a inobservância das 

garantias insculpidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e das 

garantias constitucionais fundamentais, ignorando-se as falhas que a 

estrutura física do atual sistema socioeducacional apresenta, sob pena de 

subversão da finalidade ressocializadora e reeducadora das medidas 

aplicáveis aos menores infratores, e sob pena de vulnerabilizar ainda mais 

esse próprio sistema instalado, mediante a imposição de superlotações - 

hipótese que exporia os menores internados e os agentes da infância e 

juventude a risco de danos graves, de difícil ou impossível reparação, 

considerando atual situação de superlotação dos estabelecimentos 

socioeducacionais.

Segundo porque não consta notícia de reiteração no cometimento de 

infrações graves, hipótese legal autorizadora da internação prevista no 

art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme certidão 

anexa.

Ante o exposto, rejeito o pedido de internação provisória formulado pelo 

Ministério Público.

 Intimem-se,, AINDA NESTA DATA DE HOJE, A AUTORIDADE POLICIAL 

PARA QUE COLOQUE O MENOR EM LIBERDADE TÃO LOGO SE ESCOE O 

PRAZO LEGAL. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 03 de setembro de 2018.

_______________________________________

IVAN LÚCIO AMARANTE

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 5388 Nr: 608-37.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - 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 10:00 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.: 55157 Nr: 818-34.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL MELO NASCIMENTO - 

OAB:40.645/GO, RHAYNNER JUNIO COSTA SANTOS - OAB:50.515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 31.10.2018 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.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 20235 Nr: 381-94.2010.811.0092

 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: ARNO ALFREDO SCHIMIDT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 Código nº 20235

Em correição

DESPACHO

Intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 3208 Nr: 591-58.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BARBOSA DE SOUZA, LUIZ ARISTEU 

DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, Jonathã Cristian Santos Silva - OAB:15641/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Saionara Mari - 

OAB:5225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William Santos Araújo - 

OAB:2644/MT

 Cód. 3208

Em correição

DESPACHO

Atendendo ao pedido de fls. 167/167, vº, determino a suspensão da 

presente execução, devendo os autos ser remetidos ao arquivo 

provisório, com baixa no relatório, nos termos do artigo 921, III do Novo 

Código de Processo Civil.

 Alto Taquari/MT, 03 de setembro de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21219 Nr: 29-05.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição, Comercio e Industria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Paula Santana, Empório da Carne II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - 

OAB:5237/MT, Priscila Bastos Tomas - OAB:8569-MT, Wilson 

Roberto de Souza Moraes - OAB:4834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte exequente, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18092 Nr: 16-74.2009.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribamar Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE RIBAMAR CAMPOS, Cpf: 

40709051387, Rg: 461.672, Filiação: Dolores Amaral Campos Ferreira, 

data de nascimento: 06/10/1971, brasileiro(a), natural de Cajari-MA, 

casado(a), autonomo. 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: Código nº 18092DECISÃOO Ministério Público Estadual ofereceu 

denúncia contra JOSÉ RIBAMAR CAMPOS pela prática do delito previsto 

no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 23 de 

dezembro de 2008, por volta das 21h00min, em uma propriedade rural 

situada às margens da Rodovia MT100, Km10, neste Município e Comarca, 

movido por futilidade e mediante recurso que dificultou a defesa do 

ofendido, com emprego de uma faca, matou a vítima DIOMAR JOSÉ DA 

COSTA, ocasionando-lhe as lesões fatais descritas no Exame 

Necroscópico.A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A 

denúncia foi recebida em 28/01/2009 (fls.71), o acusado citado 

apresentou defesa prévia por meio de advogado dativo (fls. 89/90).Em 

decisão de (fls.132) a prisão preventiva foi revogada.O réu posto em 

liberdade evadiu-se do distrito da culpa, sendo decretada a sua revelia 

(fls.218).Em Audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas duas 

testemunhas da acusação, o réu não foi interrogado em face de sua 

revelia. Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a pronúncia do 

acusado nos exatos termos da denúncia (fls.219/224). A defesa pugnou 

pela absolvição do acusado, sustentando a inconsistência do conjunto 

probatório (fls.228/230). É o relatório.DECIDO.Trata-se de crime da 

competência do Tribunal do Júri.Pois bem, de acordo com o disposto no 

Art. 413, “caput”, do CPP, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o 

acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação. Diz-se, por isso, que a 

decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação 

de crime doloso contra a vida, isto é, um mero juízo de prelibação, por meio 

do qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, sem qualquer 

valoração acerca do mérito. Por essa razão, dispõe o § 1º do dispositivo 

legal acima citado que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à 

indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação. Nesse sentido:“PENAL. PROCESSO PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDUÇÃO 

DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O 

EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA 

CONDUTA DOLOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 

PRONÚNCIA.NULIDADE. EXCESSODELINGUAGEMNÃO CONFIGURADO. 1. 

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de 

admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o 

Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a 

vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a 

existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme 

disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 3. Assim, 

tratando-se de crime contra a vida, presentes indícios da autoria e 

materialidade, deve o acusado ser pronunciado, em homenagem ao 

princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri respectivo 

proferir o juízo de mérito aplicável ao caso, bem como se o crime 

aconteceu com dolo eventual ou culpa. (...) 7. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp 1525082/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 

01/06/2016)”.No caso em tela, a materialidade do delito está 

consubstanciada no Boletim de Ocorrência de (fls.32), Exame de 

Necropsia de (fls.38/44), Relatório Policial (fls.65/66) e Fotografias 

(fls.60/61). Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas em 

Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios 

suficientes de que o acusado seja o autor do crime. Ouvido em juízo a 

testemunha Elenildo Marques dos Santos (taxista) afirmou que foi 

contratado pelo réu para levá-lo ao local do crime, juntamente com a vítima 

e mais três pessoas. Quando chegaram ao local o réu e as demais 

pessoas que o acompanhavam inclusive a vítima, se dirigiram a um local 

que se encontrava escuro, sendo que foi dito para a testemunha aguardar 

no carro. Após aproximadamente 7min. estes retornaram, porém sem a 

vítima, momento em que a testemunha perguntou onde esta estava, sendo 

que o réu afirmou que a vítima iria ficar no local. A testemunha Carlos 

Domingos Soares Costa Leite informou ainda na fase inquisitorial (fls.57) 

que viu um vulto no escuro, momento em que percebeu que o réu deu um 

golpe na vítima, não sabendo dizer com que tipo de objeto, e após o golpe 

a vítima pediu para o réu não matá-lo e saiu correndo, sendo que o réu foi 

atrás da vítima e quando esta caiu ao chão, deu outros golpes de faca 

nela.Desta forma, a tese sustentada pela defesa, baseada na 

inconsistência do conjunto probatório não deve prosperar neste momento 

processual, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.Ademais, 

para que seja reconhecida, em sede de pronúncia, a incidência de uma 

causa excludente de ilicitude, se faz necessário que esta reste 

manifestamente demonstrada nos autos, não podendo ser contrariada por 

nenhum elemento de prova, pois a possibilidade de outra versão impõe a 

remessa do feito ao Tribunal do Júri. A propósito:“RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. 

PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 

2º, INCISOS I, III E IV, DO CP). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. A pronúncia 

é decisão de mera admissibilidade da acusação, em face de 

demonstração da materialidade delitiva e de indícios de autoria. No caso 

em apreço, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Necropsia de 

fls. 49/54. Quanto à autoria, há indícios suficientes da mesma. Em que 

pese o alegado pelo recorrente, o conjunto da prova oral não permite a 

reforma da decisão de pronúncia, para se acolher, pura e simplesmente, 

de pronto, a tese da legítima defesa. Com efeito, não há, nos depoimentos 

testemunhais prestados, uma sólida e incontestável demonstração de que 

a presença da excludente de ilicitude é inquestionável e deve ser 

reconhecida de pronto, já nesta etapa processual. Ao revés, o acervo 

probatório traz elementos que devem ser examinados pelo Juízo Natural 

da causa, a fim de que avalie a credibilidade que merecem e verifique se o 

posicionamento da douta defesa deve, ou não, prevalecer. Em suma, para 

que o acusado de crime doloso contra a vida seja absolvido 

sumariamente, faz-se necessário que a excludente de antijuridicidade 

desponte nítida e de forma indiscutível nos autos. Não é, como visto, o que 

se dá na hipótese dos autos. Precedente. Quanto às qualificadoras, não 

houve inconformismo por parte da defesa. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso em Sentido Estrito Nº 70070576459, Segunda Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 

15/09/2016)”.Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção 

das qualificadoras apontadas na denúncia, quais sejam, motivo fútil e 

recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos II e IV 

do § 2º do art. 121 do CP).Isso porque, a testemunha Natanael Bino Coelho 

Costa (fls.51/53), que estava no local dos fatos, afirmou que o réu o 

convidou para dar uma lição na vítima, apenas pelo suposto comentário de 

que a vítima estava espalhando que algumas pessoas do Estado do 

Maranhão estavam levando empregadores na Vara do Trabalho, indicando 

assim provável futilidade da conduta.Por sua vez, o Relatório Policial de 

(fls.36/37) e Laudo de Necropsia (fls.43/44), evidenciam ausência de 

sinais de luta corpórea e defesa pessoal, apontando para provável ataque 

surpresa por parte do acusado. Realmente, ao juiz não é dado afastar as 

qualificadoras imputadas pela acusação, salvo quando manifestamente 

improcedentes descabidas ou impertinentes. Confira:“PENAL E 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DA 

QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. É a pronúncia reconhecimento 

de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da 

materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não 

representando juízo de procedência da culpa. 3. Somente se admite a 

exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando 

manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a 

moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir. 4. Agravo 

regimental improvido. (STJ- AgRg no AREsp 753.249/PR, Rel. Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)”. 

Destarte, reconhecida a justa causa do crime doloso contra a vida para a 

fase do júri, bem como das qualificadoras, impõe-se a pronúncia do 

acusado e remessa do julgamento pelo tribunal popular.ANTE O EXPOSTO, 

julgo procedente a denúncia para pronunciar o réu JOSÉ RIBAMAR 
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CAMPOS pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do 

CP, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri 

desta Comarca.Tendo em vista que o acusado é revel intime-o da presente 

decisão por meio de edital (prazo 15 dias).Considerando a desativação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Iran Negrão Ferreira 

OAB/MT 17.462-A, para patrocinar a defesa do réu em juízo, os 

honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.Intime-o da 

presente nomeação bem como desta decisão.Intime-se pessoalmente o 

Ilustre Representante do Órgão Ministerial.Preclusa a decisão de 

pronúncia, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 

nos termos do art. 421 do CPP.Alto Taquari/MT, 25 de julho de 2018.Fabio 

Alves CardosoJuiz de Direito

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

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

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

Santos, digitei.

Alto Taquari, 03 de setembro de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-92.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 11/10/2018, às 13h15 (horário de MT), no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer das 

audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, 

sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 4 de setembro de 2018. Mariângela 

Ferreira Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E 

INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três 

Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 

34961609

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Certifico que serve a presente para intimar a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, nos termos da r. decisão de fls. 144.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 527-33.2008.811.0084

 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: Alberto José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Milton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 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 EXEQUENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para para, se manifestar no 

prazo de 10(dez) dias requerendo o que entender de direito, conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37429 Nr: 184-95.2012.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Rubio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atanásio Rúbio Alcalde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 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 que se manifeste no prazo de 

10 (dez) dias acerca da manifestação às fls. 106/108 conforme 

determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45483 Nr: 191-53.2013.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Jantorno Junior, Marcus Sid Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Ivone Barbosa Garcia 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 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 informar, no prazo de 5(cinco) 

dias, se a tutela foi ou não cumprida, conforme determinação retro.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51175 Nr: 1034-93.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I –, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

MANOEL ALVES MARTINS, DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 
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salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, 

corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar da citação – Enunciado n. 

204 da Súmula do STJ, bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 

85, caput – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ.As condenações impostas à Fazenda Pública de 

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de 

mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos 

pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 9408 Nr: 162-59.2004.811.0038

 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: Edevaldo Soares Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max - 

Procuradora Federal INSS - OAB:3779/MT

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento do benefício da parte em nome do 

advogado, uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes 

especiais para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário - R$ 107.391,15 (cento e sete mil e trezentos e 

noventa e um reais e quinze centavos) -, quem deverá ser cientificado, 

através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que 

autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu 

sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, 

Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70742 Nr: 2450-57.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT - 

15.078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato 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, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 18/10/2018, às 13h30min – 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, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58937 Nr: 2434-74.2014.811.0038

 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: Eva Carmem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício objeto da lide – 

SALÁRIO-MATERNIDADE - em favor de EVA CARMEM DA SILVA, na 

qualidade de segurada especial rural, no valor de 1 (um) salário-mínimo 

mensal, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, bem como CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas 

devidas e vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de 

cada parcela/prestação, e juros de mora, a contar do nascimento da filha 

da parte autora, ocorrido em 2/4/2012, nos termos do art. 71 da Lei n. 

8.213/91, bem como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até 

a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do 

STJ.As condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o 

art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 

11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, em conformidade com o fixado nos julgamentos pelo STF das 

ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52388 Nr: 2319-24.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ de trabalhador rural 

segurado especial em favor de MARIA DA PENHA CARVALHO; DEFERIR a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA e DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias da intimação da sentença e pague o correspondente a 1 

(um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, sob pena da fixação de multa cominatória diária/astreinte e 

a adoção de providências no sentido de futura aplicação das medidas 

penais cabíveis, já que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

firmado no sentido da possibilidade de funcionário público ser sujeito ativo 

do crime de desobediência, quando destinatário de ordem judicial - REsp 

1173226/RO – Relator(a) Ministro GILSON DIPP - Órgão Julgador QUINTA 

TURMA - Data do Julgamento 17/03/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 

04/04/2011 -, bem como CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido 

monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros 

de mora, a contar da citação - Enunciado n. 204 da Súmula do STJ –, bem 

como os honorários advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As 

condenações impostas à Fazenda Pública de NATUREZA 

PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, para fins de correção monetária, no que se 

refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55828 Nr: 637-63.2014.811.0038

 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: Glimaria Vicente Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-56.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA SARATE DE MENDONCA (REQUERENTE)

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000097-56.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LIDIA SARATE DE 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC -, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual – Lei n. 9.099/95, arts. 5º e 6º; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem 

acordo entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO 

que intime para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o 

JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 3 de setembro de 2018 - 22:45:25. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-56.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIA SARATE DE MENDONCA (REQUERENTE)

AIRTON DE ALMEIDA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000097-56.2018.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA LIDIA SARATE DE 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 

9.099/95 e CPC/NCPC -, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual – Lei n. 9.099/95, arts. 5º e 6º; CPC, art. 

333/NCPC, art. 373. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem 

acordo entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO 

que intime para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se 

pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou o 

JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 
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t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 3 de setembro de 2018 - 22:45:25. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-88.2010.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CARRAO WOLSCHICK (ADVOGADO(A))

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-88.2010.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEI JOSE TOSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO 

LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC 

- em que, diante do pedido expresso e decurso dos prazos da parte 

devedora/executada, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, DETERMINO que 

intime a parte credora/exequente para que esclareça se há saldo devedor 

em aberto/pendente e, em caso positivo, apresente o valor atualizado, 

indique bens passíveis de penhora, requerendo em prosseguimento, sob 

pena de considerar adimplido o objeto da ação e a extinção do 

processo/pedido. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 4 de 

setembro de 2018 - 09:17:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-88.2010.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDNEI JOSE TOSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CARRAO WOLSCHICK (ADVOGADO(A))

PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010109-88.2010.8.11.0038 REQUERENTE: EDNEI JOSE TOSTA 

RODRIGUES REQUERIDO: PLANEJAR INFORMATICA E CERTIFICACAO 

LTDA. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC e NCPC 

- em que, diante do pedido expresso e decurso dos prazos da parte 

devedora/executada, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, DETERMINO que 

intime a parte credora/exequente para que esclareça se há saldo devedor 

em aberto/pendente e, em caso positivo, apresente o valor atualizado, 

indique bens passíveis de penhora, requerendo em prosseguimento, sob 

pena de considerar adimplido o objeto da ação e a extinção do 

processo/pedido. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 4 de 

setembro de 2018 - 09:17:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ILDECI GOMES DA 

SILVA e BANCO CETELEM S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento, excluindo os honorários de sucumbência de 10% (dez por 

cento) fixados pelo Conselho Recursal, em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Intime o advogado beneficiário pelos honorários 

decorrentes da sucumbência para que informe os dados bancários 

necessários à expedição do alvará judicial de levantamento da quantia 

retida em seu favor. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 4 de setembro de 2018 - 09:36:46. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010298-61.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

ILDECI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010298-61.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ILDECI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 

9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes ILDECI GOMES DA 

SILVA e BANCO CETELEM S.A., em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de 

levantamento, excluindo os honorários de sucumbência de 10% (dez por 

cento) fixados pelo Conselho Recursal, em nome do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. Intime o advogado beneficiário pelos honorários 

decorrentes da sucumbência para que informe os dados bancários 

necessários à expedição do alvará judicial de levantamento da quantia 

retida em seu favor. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 4 de setembro de 2018 - 09:36:46. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos Declaratórios opostos 

pela parte requerida. Diante disso, INTIMO a embargada para, querendo, 

se manifestar. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 1000107-37.2017.8.11.0038; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que o 

Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Diante disso, INTIMO a 

recorrida para apresentar contrarrazões. ARAPUTANGA, 4 de setembro 

de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-31.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GEUSA GOMES VICENTE (REQUERENTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL para 

habilitação, conforme sentença. INTIMO o requerente para retirar a 

certidão no balcão da Secretaria da Vara. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-23.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

ADRIANA PIMENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N-SAT MOVEIS E ELETRODOMESTICO (REQUERIDO)

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

do requerente para CIÊNCIA do Ofício informando bloqueio de valores junto 

à instituição financeira SICREDI, bem como para dar prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito. MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40162 Nr: 1391-46.2011.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Soares de Araújo & Cia Ltda, Lindomar Soares 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Roberto Vieira - 

OAB:12.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 III – CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos. Se tempestivo 

RECEBO-OS. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de efeito 

suspensivo formulado pelos embargantes. Intime a embargada para 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, devolvam os autos 

conclusos para análise da possibilidade de julgamento antecipado da lide 

e/ou saneamento consoante disposição do artigo 920 do Código 

Processual Civil. V – Acaso certificada a INTEMPESTIVIDADE venham os 

autos conclusos para as providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 
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Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40041 Nr: 1243-35.2011.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves 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: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 Uma vez confeccionado e devidamente assinado o Alvará Eletrônico para 

pagamento dos valores depositados nos autos a título de Honorário 

Advocatício, em cumprimento a decisão de fl. 153, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu Advogado Constituído, via Dje, para, no prazo de 10 ( dez) 

dias, esclarecer se dá total quitação ao objeto da lide, sob pena de seu 

silencio ser interpretado como adimplemento integral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40422 Nr: 236-71.2012.811.0026

 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: Ana dos Anjos Moreira da Costa

 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: SILVIA COSTA NAVES - OAB:

 INTIMO o advogado Arnaldo Silva Araújo para que faça juntada aos autos 

da procuração mencionada à fl. 119.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40101 Nr: 1320-44.2011.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Lopes Silva

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - 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 diante da manifestação de fl. 112 e cálculo de fl. 

113/114, INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, 

para, querendo, no prazo de 15 dias manifestar e/ou Requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40128 Nr: 1355-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM-SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTF, EBSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo do cumprimento da decisão retro, considerando que o 

veículo encontrado no Sistema RENAJUD está com restrição de alienação 

fiduciária, o que inviabilizou restrição por este juízo, INTIME-SE a parte 

credora/exequente através de seu advogado, via DJe, para manifestar-se 

no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2349 Nr: 266-97.1998.811.0026

 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): Osmar Biava, Arinato Miguel Biava, Maria 

Maierhofer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB-PR 8.123, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/O

 Vistos.

1. De proêmio, PROCEDA a Secretaria da Vara com as alterações 

necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos, fazendo constar que 

o processo trata-se de execução de título extrajudicial, bem como proceda 

com as anotações pertinentes quanto Patrono do exequente (fls. 

242/243), para fins de escorreita intimação, devendo tais providências ser 

certificadas.

2. INTIME-SE a parte devedora acerca do bloqueio de valores realizado as 

fls. 225/226, para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, com ou sem impugnação, o que deverá ser certificado, INTIME-SE 

o executado para manifestar-se em 15 (quinze) dias, observando as 

penhoras realizadas nos autos, bem como manifestar-se acerca dos 

petitórios de fls. 227/228, 238, 244/246, 248/149, apresentando planilha de 

débito atualizada.

5. Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

As providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-30.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO OLIVEIRA VILELA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000127-30.2018.8.11.0026 Nos termos da r. sentença, intimo o 

executado, na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor fixado no julgado, acrescido das 

devidas correções, sob pena da incidência de multa de 10 (dez) por cento 

(art. 523, §1º, CPC)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010205-32.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 14661697) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-32.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ELEN CRISTINA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010205-32.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da r. sentença (Id 14661697) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000100-47.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, no prazo de 05 (cinco), manifeste acerca dos valores 

depositados nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010209-69.2016.8.11.0026 Por determinação da MM.ª Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, no prazo de 48 

(horas), manifeste acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO DIAS DA ROCHA (REQUERENTE)

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNNA PORTELA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000420-97.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 25/10/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como para ciência da r. decisão que 

indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ressalta-se, ainda, que ausência 

do autor na respectiva audiência implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-16.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES (ADVOGADO(A))

VALDIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000406-16.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 11/10/2018 Hora: 11:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como para ciência da decisão que 

concedeu a tutela de urgência. Salienta-se, ainda, que a ausência do autor 

na audiência implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-36.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000146-36.2018.8.11.0026 REQUERENTE: ELIZANGELA SOUZA DA 

COSTA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Primeiramente, defiro à parte recorrente os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, ss., CPC/2015. Certificada a 

tempestividade do recurso interposto (id 14970517), recebo o recurso 

com efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/1995). Intime-se o recorrido 

para, querendo, apresentar contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) 

dias (art. 42, § 2º, Lei 9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, 

independentemente de conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, 

com as homenagens de estilo, intimando-se as partes. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 4 de setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000220-90.2018.8.11.0026 REQUERENTE: JOSE CLAUDIO MOREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, defiro à parte 

recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, 

ss., CPC/2015. Certificada a tempestividade do recurso interposto (id 

14976880), recebo o recurso em efeito devolutivo (art. 43, da Lei 

9.099/1995). Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar 

contrarrazões dentro do prazo de 10 (dez) dias (art. 42, § 2º, Lei 

9.099/1995). Após, com ou sem manifestação, independentemente de 

conclusão, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as homenagens 

de estilo, intimando-se as partes. Às providências. ARENÁPOLIS/MT, 4 de 

setembro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juiz(a) de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74435 Nr: 1098-40.2018.811.0088

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCGG

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de LUIZ CARLOS GOES 

GOMES.

A liminar foi deferida (ref. 4).

O autor requereu a desistência da ação (ref. 21).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.
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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 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.

Custas remanescentes pela parte autora. Recolha-se eventual mandado 

expedido. Promova-se o levantamento de eventual restrição ou bloqueio 

realizado.

 Homologo a desistência do prazo recursal pelo autor.

 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.: 70898 Nr: 4671-23.2017.811.0088

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD 

S /A em face de ALDEVAN GOMES RIBEIRO.

A liminar foi deferida (ref. 11).

O autor requereu a desistência da ação (ref. 18).

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 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. Em consequência, revogo a 

liminar deferida no processo.

 Custas remanescentes pela parte autora. Recolha-se eventual mandado 

expedido. Promova-se o levantamento de eventual restrição ou bloqueio 

realizado.

 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.: 69522 Nr: 3677-92.2017.811.0088

 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: RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O, ROMILDO DE PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de PAULO BERNARD 

CAPPELLESSO.

A liminar foi deferida à ref. 4.

As partes apresentaram acordo para homologação, requerendo a 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordado (ref. 21).

É o breve relato do essencial.

 Convindo as partes, HOMOLOGO o acordo firmado nos autos (ref.21), 

resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso III do Código de 

Processo Civil.

No mais, ante o decurso de tempo desde a formalização do acordo, 

intime-se a requerente a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, informando eventual quitação do débito, ou, requerendo o 

que entender de direito.

 Após o decurso do prazo e nada sendo requerido pelo autor, 

arquivem-se.

Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

Custas remanescentes pela parte requerida. Honorários advocatícios na 

forma acordada entre as partes.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56703 Nr: 491-32.2015.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos etc.

 Ante o teor do pedido de ref. 73, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59210 Nr: 128-11.2016.811.0088

 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: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Marcelo de Souza Delfino Coelho.

Às ref. 47, foi determinada a intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

Às ref. 51, consta certidão de decurso de prazo para o advogado da 

parte autora se manifestar no processo, apesar de devidamente intimado 

pelo DJE.

Neste cenário, imperiosa se faz a extinção do feito por abandono da parte 

requerente.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes pelo requerente.

Sem honorários.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24064 Nr: 296-84.2010.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. B. M. DA R, EDINA MESSIAS DA ROSA

 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: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos etc.

Ante a discordância dos cálculos apresentados pela Contadora do Juízo, 

manifestada por ambas as partes, DETERMINO a remessa do feito à 

Contadoria do Juízo, para que a servidora responsável apresente 

informações e/ou refaça os cálculos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 12475 Nr: 863-28.2004.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:3042MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453

 Intime-se o requerente para que tome ciência dos documentos retro 

juntados e requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23353 Nr: 1058-37.2009.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES 

DIAVAN MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Souza Campos - 

OAB:OAB/MT 12513, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP, MARCELO GASPARINI - 

OAB:5375/MT

 Cumpra-se a decisão fl.85 em seus termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25767 Nr: 554-60.2011.811.0100

 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: DRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Intime-se o requerido por edital no prazo legal.

Expeça-se a certidão requerida fl.54 em seus termos.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21270 Nr: 527-82.2008.811.0100

 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: DIEGO NARLOCH NUNES, LUCIANE NARLOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONVÊNIO DPVT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENEZIO RAMPON - OAB:RS 

35.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MS/6611, Osmar da Silva Monteiro Junior - OAB:7670

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69016 Nr: 79-60.2018.811.0100

 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: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO proposta por NILTON ALVES VERCOZA 

em face de LUCINEIA DE OLIVEIRA MUNIZ VERCOZA.

As partes informaram que da união não tiveram filhos, bem como não 

possuem bens a partilhar.

Desnecessária a intervenção ministerial, em razão da inexistência de 

interesse de menores.

Em audiência de conciliação, as partes estabeleceram acordo à ref. 24 

dos autos e requereram a homologação do mesmo.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Diante do exposto, atendidos os requisitos do art. 731 do NCPC, ao tempo 

em que HOMOLOGO o acordo de vontades realizado entre as partes, 

DECRETO O DIVÓRCIO de NILTON ALVES VERCOZA e LUCINEIA DE 

OLIVEIRA MUNIZ VERCOZA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Oficie-se o Cartório de Registro Civil, determinando-o a averbação do 

divórcio nos termos acima decretados.

Sem custas judiciais em razão da justiça gratuita já deferida à ref. 04.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50197 Nr: 1129-68.2011.811.0100

 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: SALETE LOURDES PARIS MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED -NORTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, Jose Osvaldo Leite Pereira - OAB:3418-A/MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089/MT

 Em vista da certidão fl.230, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24775 Nr: 1011-29.2010.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SILVANA 

MARIA VIZZOTO VARNIER, POLLIANA ELENA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA 

ARMENI FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noé Aparecido da Costa - 

OAB:11666/PR

 Intimem-se as partes para requeiram o que lhes for de direito, no prazo de 
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5(cinco) dias, sob pena de julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17842 Nr: 1729-02.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA MAGALHÃES DE SOUZA

 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: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos etc.

Ante a discordância dos cálculos apresentados pela Contadora do Juízo, 

manifestada por ambas as partes, DETERMINO a remessa do feito à 

Contadoria do Juízo, para que a servidora responsável apresente 

informações e/ou refaça os cálculos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000184-20.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

MILENA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000184-20.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

630,39 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA 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 19/10/18 

às 12:15, 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: 1000185-05.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIZ OKADA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000185-05.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.442,21 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP REQUERIDO: 

RICARDO LUIZ OKADA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: AUTO 

PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, 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 19/10/18 às 12:30, 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: 1000186-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DENILSON POLETTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000186-87.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.221,66 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE 

DENILSON POLETTO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: AUTO PECAS 

NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, 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 19/10/18 às 12:45, 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: 1000187-72.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO DE CARVALHO PAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000187-72.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

8.392,32 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP, NOROESTE 

TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME REQUERIDO: 

FREDERICO DE CARVALHO PAES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 Nome: NOROESTE TORNEARIA E 

RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME Endereço: Rua Tibaji, 1281, 

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 19/10/18 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-95.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR KERN (REQUERENTE)

DANIELLA MAIA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000179-95.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

11.448,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDEMIR KERN REQUERIDO: SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: CLAUDEMIR KERN Endereço: Rua Cuiaba, 663, 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 05/10/2018 às 12:30 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.
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Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 813-49.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA CRÉDITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Procedo à intimação da parte requerida, através da defesa, para, no 

prazo legal apresentar contrarrazões aos recursos de apelação 

apresentados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33818 Nr: 1193-43.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFR, CDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo.Decreto a prisão civil do executado William Dias Ribeiro, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, ou até o pagamento do débito alimentar, 

consoante ao cálculo de fls. 98/99.Expeça-se a devida certidão de dívida 

para protesto, nos termos do art. 528, §§1º e 3º, do CPC, intimando-se a 

parte credora para retirada em Juízo e promover o seguimento que 

desejar.Expeça-se o competente mandado de prisão civil em desfavor de 

William Dias Ribeiro.Cumpra-se expedindo o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 996-49.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADO, LFAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Sai a parte requerida intimada para 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias. Após, no mesmo prazo, 

intime-se a parte autora para impugnação. A seguir, vista dos autos ao 

Ministério Público. Por fim, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 1039-20.2017.811.0110

 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: MARILIA CRISTINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 (...).DA REVELIAConforme se infere do lastro probatório, já havia 

decorrido in albis o prazo para que a parte requerida apresentasse a peça 

contestatória quando o fez (fl. 140).Diante das considerações tecidas e 

ponderadas de forma sucinta, é indiscutível que na rusga judicial ocorreu 

o instituto da revelia, já que a essa inércia, em não responder as 

imputações aventadas na vestibular, acarreta à parte requerida, em tese, 

o ônus de suportar os efeitos jurídicos processuais e materiais 

decorrentes do aludido instituto.No entanto, urge trazer à baila que o caso 

sub judice, encontra-se amoldado à hipótese elencada no inciso IV do 

artigo 345 do Código de Processo Civil, uma vez que as provas trazidas 

aos autos pela parte requerente não demonstram por si o direito da 

autora.Desta forma deve ser decretada a revelia da requerida, contudo, 

os efeitos de presunção de veracidade dos argumentos elencados pela 

autora não se produzem.Nesse diapasão, com supedâneo nos artigos 344 

e 345, inciso IV do Código de Processo Civil, DECRETO A REVELIA da 

parte requerida, sem a produção dos efeitos de presunção de veracidade 

das alegações formuladas pela autora na peça preambular.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.: 37148 Nr: 721-71.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda proposta por MARIA LUZIA ROSA 

DA SILVA em desfavor de RENI CARDOSO DA SILVA.

Diante das tentativas frustradas de citação do demandado, a postulante 

requereu prazo de 10 (dez) dias para tentar localizar endereço válido do 

requerido. Pedido deferido às fls. 94.

 Ademais, às fls. 96, foi realizado novo requerimento, peticionando a 

advogada da autora pela citação por edital e manifestando que deixa de 

patrocinar a presente ação, por motivos de foro íntimo, renunciando ao 

mandato.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A citação por edital, nos termos do art. 256, CPC, tem lugar nas hipóteses 

em que for desconhecido ou incerto o requerido, for ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos 

em Lei.

Segundo a lição de Nelson Nery Junior, além do rol mencionado no citado 

artigo, é requisito básico e imprescindível a tentativa de “localização 

pessoal do réu por todas as formas. Somente depois de resultar infrutífera 

é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital” (in Código de 

Processo Civil Comentado, 9ª ed., RT, p. 418).

No caso concreto, após frustrada a citação, a parte autora não 

demonstrou ter esgotado todas as possibilidades para que se proceda à 

citação pessoal da parte requerida, mormente diante da certidão de folha 

93.

Assim, não comprovado que se esgotaram os meios possíveis para a 

localização do requerido a citação por edital será considerada nula.

Ante o exposto:

I – Indefiro o pedido de citação por edital do requerido.

II – Intime-se a autora pessoalmente para, em 10 (dez) dias, indicar o 

endereço atual do requerido e regularizar sua defesa, constituindo novo 

procurador, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43387 Nr: 1296-11.2018.811.0110

 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: MARLENE MARIA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou 

mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, via remessa dos autos, para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34152 Nr: 149-52.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJDSF, EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por PEDRO 

JULIANO DOS SANTOS FILHO, representado por sua genitora ELIARA 

FRANCISCA DOS SANTOS, em desfavor de PEDRO CARDOSO DOS 

SANTOS FILHO.

Diante da tentativa de citação frustrada, a exequente foi intimada 

pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fls. 

37).

 Às fls. 34 a autora expressa interesse no prosseguimento do feito, 

conforme certidão de fls. 34.

O Ministério Público requereu intimação da peticionante, por meio de sua 

advogada nomeada, para informar endereço válido para nova tentativa de 

citação, bem como indicar possível quitação do débito alimentar (fls. 38 e 

43).

Devidamente intimada (fls. 46), a advogada outrora nomeada, permaneceu 

silente, deixando de dar andamento ao feito, conforme certidão de fls. 47.

Ante o panorama fático apresentado, e acolhendo a cota ministerial de fls. 

48, nomeio o causídico Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira, OAB - 

20511, para patrocinar a defesa da exequente ELIARA FRANCISCA DOS 

SANTOS, devendo ser intimado para manifestar, sendo que, em caso de 

aceitação, deverá acompanhar o andamento dos autos e atender aos 

chamados processuais.

 Ao final da instrução processual, ou no momento oportuno, serão fixados 

os honorários advocatícios.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 126-43.2014.811.0110

 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: LIMIRO DUARTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Verifica-se da sentença de fls. 69/70 que a parte requerida foi condenada 

a conceder o benefício previdenciário e interpôs recurso de apelação (fls. 

74/91); tendo os autos sido encaminhados ao TRF1ª Região, que anulou a 

sentença e determinou a adequação ao entendimento firmado no RE 

631240/MG - STF (fls. 105/110).

 Devidamente intimado, o autor informou a implantação do benefício e 

juntou cópia do requerimento administrativo (fls. 117/119).

Às fls. 139, em audiência de instrução e julgamento, o peticionante 

requereu a concessão de tutela de urgência, alegando que o autor já vem 

recebendo o benefício há mais de 03 (três) anos.

Nova sentença, agora em concordância com a inteligência do 

entendimento RE 631240/MG – STF, fora preferida (fls. 143/147), onde 

fora determinada a manutenção do pagamento do benefício (fls. 127v).

 Novamente, às fls. 152, foi noticiado que o requerido ainda não 

comprovou a reimplantação da benesse, alegando descumprimento da 

decisão judicial já transitada em julgado, pugnando pela imediata 

implantação do benefício e sua respectiva comprovação.

 Ante o panorama fático apresentado, intime-se o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, para que proceda à implantação do benefício, no 

prazo de 15 (quinze) 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).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30504 Nr: 260-07.2013.811.0110

 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: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o certificado às fls. 157, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de NOVEMBRO de 2018, às 17h00min (horário de Cuiabá - 

MT).

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 03 (três) para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato, na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 40864 Nr: 1859-39.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA, SILMA MELO DE 

OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->Homologação de Acordo em execuçãoTrata-se de 

AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, proposta pelo BANCO 

BRADESCO S.A., em face de HELIOMAR ALVES PEREIRA e SILMA MELO 

DE OLIVEIRA PEREIRA.Aduz a parte autora ser credora dos executados 

pelo título de crédito Cédula Rural Hipotecária – nº 201505053, emitida em 

06/10/2015, no valor nominal de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), 

tendo como garantia um imóvel denominado FAZENDA DUNNES, avaliada 

em R$ 365.123,97 (trezentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte três 

reais e noventa e sete centavos), matriculado sob o nº 303 no Cartório de 

Registro do 1º Ofício de Campinápolis/MT, localizado no município de 

Campinápolis/MT, de dimensão 88,36 ha, adquirido em 28/02/2008 – Folha: 

02 – Livro: 02 (fls. 12/15).Noticia não ter sido efetuado o devido 

pagamento, apresentando o débito vencido da parte devedora, atualizado 

até 04/12/2017, no valor de R$ 84.346,98 (oitenta e quatro mil, trezentos e 

quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) (fls. 16).Citação 

devidamente realizada, conforme certidão de fls. 25.Dívida não saldada no 

prazo legal, procedeu-se então à penhora e deposito do imóvel indicado 

na exordial, de matrícula 303, de propriedade dos executados. Imóvel 

depositado em mãos do sr. HELIOMAR ALVES PEREIRA, conforme Auto de 

Penhora e Depósito de fls. 37. Laudo de avaliação do imóvel aportado às 

fls. 38/43.As partes apresentaram acordo entabulado na data de 

30/05/2018, pugnando por sua homologação e a consequente suspensão 

do processo, nos moldes do art. 922 do CPC (fls. 44/46). 

DECIDO.Tratando-se de direito disponível das partes, a composição é o 

melhor caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação 

do acordo firmado é medida de direito que se impõe.Assim, em atenção ao 

art. 922 do Código de Processo Civil, homologo o acordo entabulado entre 

as partes supramencionadas, nos termos da petição de fls. 44/46, 

declarando suspensa a execução durante o prazo concedido pelo 

exequente para o adimplemento.Levantem-se eventuais baixas ou 

restrições pendentes. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 1306-55.2018.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVAL TOBIAS PEDRO, NILCELIA 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Monitória, movida por BANCO DO BRASIL S.A. em face 

de FLORISVAL TOBIAS PEDRO e NILCELIA MARIANO, objetivando o 

pagamento do valor de R$ 66.374,26 (sessenta e seis mil trezentos e 

setenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição inicial devidamente instruída por prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, o que em perfunctória análise 

permite o despacho inicial do sentido da expedição de mandado de 

pagamento.

RECEBIMENTO DA INICIAL

A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo.

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, artigos. 700 e 

701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias, para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais, 

na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º).

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º).

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36384 Nr: 339-78.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RODRIGUES BARBACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS LOUIS GIGNET PERELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Compulsando os autos, verifico a necessidade da efetivação de 

diligências para melhor embasar a convicção deste Juízo.

Constato que a citação do requerido se dera por meio de edital (fl.40), 

quedando-se inerte (fl.43), sem que tenha sido apresentado qualquer 

endereço para sua localização.

Desta forma, com base no princípio da cooperação, necessária a tentativa 

de citação do requerido no endereço indicado à certidão em anexo, tendo 

por base a consulta realizada no sistema Infojud.

Ainda, necessário esclarecer se as partes deste processo compareceram 

ao cartório no dia da lavratura da escritura pública de folhas 17/18 ou se 

foram apenas as declarantes Maria Aparecida Andrade da Cruz e Sônia 

Maria de Souza, visto que tal situação não ficou elucidada no documento 

público referido.

Pois bem.

Pelos motivos expostos, entendo que antes da prolação de sentença nos 

autos, necessária a adoção de algumas diligências.

 DETERMINO a tentativa de citação do requerido no endereço: Rua Pedro 

Campos, nº 1100, Centro, Campinápolis/MT (doc. Anexo) para apresentar 

contestação em 15 (quinze) dias.

OFICIE-SE ao Cartório de 2º Ofício de Registro Civil e Tabelionato da 

Comarca de Campinápolis/MT, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

seja esclarecido se as partes deste processo, André Rodrigues 

Barbacena e Thomas Louis Gignet Perello, compareceram no dia da 

lavratura da escritura pública de folhas 17/18, ou se estiveram presentes 

apenas as declarantes Maria Aparecida Andrade da Cruz e Sônia Maria 

de Souza.

Com a resposta, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito; após voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32052 Nr: 1798-23.2013.811.0110

 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: JOSÉ ALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Visto.

 Despacho- Mero Expediente
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Aguarde-se a conclusão dos autos em apenso (Código 32052), uma vez 

que versam sobre bem a supostamente integrar a partilha pretendida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30150 Nr: 1088-37.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Certifique se houve o levantamento dos valores depositados em Juízo, 

vinculados aos autos,

Havendo saldo a ser levantado, EXPEÇAM-SE os devidos alvarás de 

levantamento de valores com informação de depósito (fls.111/111-v), 

conforme pugnado à fl. 119; 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43388 Nr: 1297-93.2018.811.0110

 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: CICERO BASTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) - Recebimento da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal.- Da 

gratuidade da justiça -O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da 

gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência absoluta, é 

necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e 

despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua 

família.A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira. No caso, a parte autora apresenta 

alegações de insuficiência de recursos para pagar as custas 

processuais, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei 

(CPC, art. 98). Deverá a gratuidade da justiça compreender ao contido nos 

incisos do §1º, do art. 98 do CPC. - Da audiência de conciliação ou 

mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. - Da citação - Cite-se a parte requerida, via remessa dos autos, para 

apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III 

c/c 231 c/c 183, §1º), ficando a parte requerida ciente de que, não 

respondendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (CPC, 

art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25496 Nr: 519-07.2010.811.0110

 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: JOSE JOSUÉ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POERIO ZILO, PAULO NOGUEIRA DE MATOS, 

NARDY ZILO, CARLOS SILVA BARCELOS, JOÃO LOPES DA SILVEIRA, 

SIMONE MARIA DOS SANTOS BARCELOS, VILMA HELENA DE JESUS, 

LINO DE FREITAS VIEIRA, CLÁUDIA SILVA BARCELOS VIEIRA, 

FRANCIMAR CAETANO DA SILVA, MICHELE BARCELOS CAETANO DA 

SILVA, PATRICIA DE JESUS BARCELOS, ALCEU ANTONIO MORESCO, 

ANTENOR JOSÉ GIRARDI, ERNESTO GUILHERME HOFFMAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:MT 10.911-T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar aos autos cópia atualizada da matrícula do imóvel objeto da lide.

A seguir, tendo em vista a certidão de fl. 87, NOMEIO a Dr. Jean Carlos 

Alves Caixeta OAB/MT - 20632, para patrocinar os interesses dos 

requeridos, 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.

Exclua-se o cadastro do causídico Arnaldo de Souza com relação ao feito, 

conforme petição de fl. 133.

Certifique se todos os confinantes foram citados e se apresentaram 

manifestação.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30260 Nr: 14-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JAMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se determinação de fls. 102, intimando o exequente para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31072 Nr: 835-15.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos.

À fl. 411 o Ministério Público impugnou o cálculo de pena apresentado à 

fl.410, apontando como data de início do cumprimento da pena, o dia 

21/09/2012.

 Instada a manifestar-se, a defesa do recuperando concordou com a 

manifestação Ministerial (fl.413).

Desta feita, DETERMINO a realização de novo cálculo de pena nos autos, 

nos termos do requerimento do Ministério Público.

Com o cálculo aportado aos autos, dê-se vistas para as partes 

manifestarem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a iniciar pelo 

Ministério Público.

Após, volte-me concluso para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35123 Nr: 655-28.2015.811.0110
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA ALVES FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES NOGUEIRA, AMADEUS VIEIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a certidão de fl.68, NOMEIO a Dra. Leidiane da Silva Xavier 

OAB/MT - 23641, para patrocinar os interesses do requerido JOSE ALVES 

NOGUEIRA, 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.

Solicitem-se informações com relação à carta precatória de fl. 65, tendo 

em vista tratar-se de ordem de busca e apreensão emitida em sede de 

liminar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35185 Nr: 680-41.2015.811.0110

 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): E. DE SOUZA SOARES COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO o pugnado pela parte autora, determinando a pesquisa de 

veículos em nome dos executados realizada por meio do SISTEMA 

RENAJUD, em nome do devedor E. DE SOUZA SOARES COMERCIO-ME, 

CNPJ n° 03.494.054/0001-49 e do corresponsável EVALDO DE SOUZA 

SOARES, CPF n° 830.577.061-34, exceto os veículos com alienação 

fiduciária em garantia, nos termos do art. 7°-A do Decreto-lei n° 911/69, 

diante da propriedade resolúvel. Em relação à pesquisa DOI – INFOJUD (...) 

Portanto, defiro a pesquisa via Infojud, a fim de que seja aferida 

Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, em nome da executada E. 

DE SOUZA SOARES COMERCIO-ME, CNPJ n° 03.494.054/0001-49 e do 

corresponsável EVALDO DE SOUZA SOARES, CPF n° 830.577.061-34. 

Aportando as informações ao presente feito, intime-se o exequente para 

se manifestar no prazo de 10 (dez) dias. Visando garantir a proteção das 

informações aqui vinculadas, decreto SIGILO do presente processo, 

passando a tramitar sob SEGREDO DE JUSTIÇA, facultando o acesso 

somente às partes vinculadas. Cumpra-se, expedindo o necessário. À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30943 Nr: 715-69.2013.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE SOUZA SOARES COMERCIO - ME, 

EVALDO DE SOUZA SOARES, FERNANDA JANAINA JACINTO SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação->Quebra de sigilo fiscal

Cuida-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial, movida pela 

BANCO BRADESCO S/A em face de E. DE SOUZA SOARES COMERCIO – 

ME e outros.

Verifica-se dos autos que até a presente data a parte exequente não 

conseguiu satisfazer seu crédito. Assim, pleiteou para que fosse oficiada 

à Receita Federal, a fim de informar dados referentes a transações 

imobiliárias em nome do executado, com cópias de suas últimas 

declarações de imposto de renda.

Posto isso, defiro a pesquisa de informações via Infojud das duas últimas 

declarações de imposto de renda da executada.

Com as respectivas informações, intime-se o exequente para se 

manifestar em 10 (dez) dias; anotando-se o SEGREDO DE JUSTIÇA.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53997 Nr: 578-85.2011.811.0101

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, SANTINA NEGRI 

DALLA LIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR LENTZ, EDVAN SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A, ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT, RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, Jefferson Agulhão Spindola - OAB:6416-B/MT

 Procedo a Intimação dos advogados das partes acerca da teor da 

decisão a seguir transcrita: "1. Deixo de designar audiência de conciliação 

ante o conflito evidente entre as partes, razão pela qual passo a sanear o 

feito (artigo 331, § 3º do CPC). Presentes estão os pressupostos 

processuais de desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma 

feita, as partes são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não 

há, por ora, nulidades a serem reconhecidas assim como não há 

preliminares. Por conseguinte, declaro SANEADO o processo. 2. Fixo 

como pontos controvertidos: a) a quem pertence à posse; b) se houve 

esbulho; c) o tempo da posse e d) se há benfeitorias a serem indenizadas. 

3. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). 4. Designo AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 14 de novembro de 2018, às 

14:30 horas. 4.1 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no 

artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de PRECLUSÃO. Insta destacar 

que cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação 

pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos três antes da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A 

inércia do advogado no tocante à intimação da testemunha importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 4.2 Depreque-se a oitiva no 

caso de testemunhas arroladas fora da comarca, devendo ser informado 

o Juízo Deprecado que caberá à parte que arrolou a testemunha 

providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC. 5. 

Intimem-se. 6. Diligências necessárias."

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62749 Nr: 136-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Meneguite Marchesini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SEaparte executada, na pessoa de 

seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61529 Nr: 598-30.2012.811.0105

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulina de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos moldes do art. 535 do CPC, INTIME-SE a parte executada, na pessoa 

de seu representante legal, para que oponha Embargos no prazo de 30 

(trinta) dias.

PROCEDA-SE a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto 

ao sistema APOLO, eis que o processo tramita em fase de cumprimento de 

sentença.

OFICIE-SE ao INSS para que implante o beneficio.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDENCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63659 Nr: 1066-57.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Certifico que nesta data realizei a juntada de um CD-Rom referente a 

Carta Precatória de fls. 120/136 na fls. 137.

João Pedro Rodrigues Bizi

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1564-90.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON GASTON LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes do cálculo de pena de folhas 

281.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61999 Nr: 395-52.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELADIO GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório

Trata-se de fase processual referente à análise acerca do cumprimento 

das condições vinculadas à suspensão condicional do processo (art. 89 

da Lei 9.099/95).

 Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em 

tela.

 II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA: fundamentação

Trata-se de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/98) 

proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso e aceita por HELADIO 

GOMES RIBEIRO, vinculando-se ao cumprimento de certas condições.

Em manifestação, o Ministério Público foi pela extinção da punibilidade, 

considerando o cumprimento das condições.

 Pela análise dos docs. juntados, verifica-se que houve o cumprimento das 

condições aceitas, não havendo notícia que leve à revogação do 

benefício.

III DA CONCLUSÃO: dispositivo

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento 

das condições estabelecidas em suspensão condicional do processo, 

quanto a HELADIO GOMES RIBEIRO, com fulcro no art. 89, §5º, da Lei 

9.099/95.

 Sem custas e condenação em despesas.

Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar o réu;

2. Dar ciência ao Ministério Público;

3. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as 

baixas e anotações necessárias.

Cotriguaçu/MT, 03 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68527 Nr: 565-19.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PIRES MOREIRA vulgo 

"Toninho Gacheba"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos...

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público de ref. 97, à 

SECRETARIA para:

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado) para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao interesse na oitiva da 

testemunha Weverton Crespim de Oliveira (devendo apresentar endereço 

atualizado em caso de insistência);

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

SERVE o presente despacho como MANDADO.

 Cotriguaçu/MT, 03 de setembro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70514 Nr: 1808-95.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em 

razão da natureza da causa e da assistência por parte do Ministério 
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Público, DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam 

isentas as partes do pagamento das custas. Todavia, é possível a 

exigibilidade de tais valores caso haja a perda da condição de 

necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do CPC.No mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes, não se aplicando o art. 914 da 

CNGC;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO.Cotriguaçu/MT, 03 de setembro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82652 Nr: 2709-92.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA GERMANO DA SILVA, DOUGLAS 

FERREIRA DE CAMARGOS, EDNILSON CÂNDIDO DOS SANTOS - Vulgo 

"Dez", ALTAIR DA SILVA, SIMONI SOUZA TEMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Ante o conteúdo da manifestação do Ministério Público, novamente se faz 

necessário ouvir as Defesas, já que há pleito de Perícia.

Quanto ao ponto relacionado ao documento em nome de outra pessoa, 

parece que a Defesa já esvaiu seu ponto de vista, juntando declaração de 

Thays e documento em seu nome. Não obstante, novamente se faz 

possível a manifestação da Defesa sobre o ponto (em 24 horas, quando, 

com ou sem manifestação, a decisão sobre o pedido será feita).

Assim, à SECRETARIA:

1.Intimar as Defesas, a de Douglas sobre a perícia e o documento e a de 

Vilma sobre a perícia (prazo de 5 dias para manifestação sobre a perícia e 

24 horas para a questão da prisão);

2.Findo o prazo de 24 horas, com ou sem manifestação, IMEDIATAMENTE 

conclusos;

3.INTIMAR os Defensores por telefone, dada a natureza da questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83189 Nr: 3000-92.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS CEZARIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando a Inicial, verifica-se que o valor da causa ficou vincado em 

R$724,00.

 Sobre isso, do CPC se extrai:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do 

principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, 

até a data de propositura da ação;

[...]

 III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais 

pedidas pelo autor;

[...]

 VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles;

[...]

 § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, 

considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, 

se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 

(um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

[...]

 Por isso, com a devida vênia ao quanto pleiteado, conclui-se que o valor 

da causa consoante definido pela Inicial não é o que se adequa à 

estrutura normativa atual.

 Portanto, com fundamento nos arts. 292, 319, V e 321, todos do CPC, a 

Emenda à Inicial é de rigor, exatamente no seguintes ponto:

? Corrigir o valor da causa indicado.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende 

a petição inicial, levando em conta o acima argumentado;

2. Após manifestação (ou decurso de prazo), conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000696-40.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ODELI XAVIER MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M I ALBUQUERQUE DIAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

09/10/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000097-67.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOEL MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DA SILVA CORTONEZ (REQUERIDO)

JOSE GERALDO FERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Não fazendo pouco da preocupação do autor, nota-se, pelos documentos 

juntados, que o requerido José Geraldo ("Júnior") não mais residiria em 

Juruena, não havendo indicação do endereço atual, sendo isso 

imprescindível para o decorrer do processo (art. 319, II, do CPC), não se 

desconhecendo o previsto no §1º do mesmo artigo, mas aqui não 

invocado. A menção à provável venda do veículo para terceira pessoa 

também impede o aprofundamento, pois a tutela antecipada de "busca e 

apreensão" poderia interferir em esfera jurídica de terceiro não 

mencionado (a par de possível, mostra-se equivocada a geração de tal 

situação neste momento). Além disso, inexiste documento específico 

relacionando a co-requerida à aquisição do veículo, o que interfere na 

inserção dela como destinatária de consequência de tutela antecipada. Por 

isso, por ora, INDEFERE-SE a tutela antecipada pleiteada. Assim: 

1.INTIMAR o autor para que informe o endereço atual do requerido (ou se 

valha do art. 319, §1º, do CPC). PRAZO de 15 dias; 2.Após, com ou sem 

manifestação, conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000084-68.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 
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legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05//11/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000085-53.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA VIEIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/11/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000086-38.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO JUNIOR HAVERROTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/11/2018, às 15h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMUEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para Audiência de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 15h30min horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000090-75.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMUEL GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para Audiência de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 15h30min horas (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000101-07.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WALTER DA SILVA (REQUERENTE)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

05/11/2018, às 16h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000098-52.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

07/11/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 4 de setembro de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 247-42.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FAGUNDES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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

 Certifico que a Impugnação À Execução de fls.100/108 encontra-se 

tempestiva.

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, 
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apresente resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls.100/108.

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-49.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos nº: 1000301-49.2017.8.11.0034 

Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Anulatória De 

Negócio Jurídico C/C Inexigilidade De Débito e Indenização Por Danos 

Morais promovida por LUCAS DUARTE DE SOUZA 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.: 12579047). O exequente concordou com o valor depositado pela 

parte contrária, requerendo seu levantamento (Id.: 12788246). É o relato 

do necessário. Fundamento e 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.: 10723090). 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: 1000293-72.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000293-72.2017.8.11.0034. REQUERENTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ANA CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte 

autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos 

cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em 

compensação por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, 

é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o 

fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus 

da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Da ausência de comprovante original de negativação Pela 

narração dos fatos em contestação, infere-se que a negativação é fato 

incontroverso, razão pela qual desnecessária a juntada de outro 

comprovante de negativação. Mérito Sustenta a parte reclamante que teve 

seu nome negativado indevidamente pela reclamada em 09 de junho de 

2015, em razão de suposto débito no valor de R$ 100,70 (Cem Reais e 

Setenta Centavos), oriundo do contrato de n. 0237047619. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Em sede de contestação (ID n. 14146266), a parte 

requerida não apresentou documento assinado pela parte requerente apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo 

ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte requerente para a referida 

contratação. Cumpre à parte requerida agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Desse modo, comporta acolhimento o pedido de declaração 

de inexistência do débito. A empresa requerida agiu com imprudência ao 

incluir o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção 

ao crédito, por um débito inexistente sendo portanto improcedente os 

pedidos contrapostos apresentados. Conquanto a requerida não tenha 

agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como se 

verifica “in casu”, a configurar o dano moral. A jurisprudência é assente 

no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do 

consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito 

gera, por si, dano moral, independendo, portanto, de produção de prova 

do prejuízo suportado. Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO 

PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou 

manutenção no SPC gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a 

ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, 

evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. 

Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (Recurso 

Especial nº 442642/PB (2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior. j. 17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação 

do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns 

critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; 

gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, a falta da requerida não pode ser 

classificada como grave. A requerida é uma empresa de grande porte. 

Não existe comprovação da possibilidade econômica da parte autora. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido 

pela procedência dos pedidos, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial; 2) condenar a requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e; 

3) determinar que a requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão 

do nome da reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não 

seja cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Dom 

Aquino – MT, 30 de Agosto de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES 

CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 

40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para 

que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada 

em julgado, arquive-se. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de 

Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000131-43.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

HELOISA RODRIGUES DA SILVA (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 DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000131-43.2018.8.11.0034. REQUERENTE: HELOISA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por HELOISA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a parte autora: a 

declaração de inexistência de débito, a retirada do nome dos cadastros 

restritivos de crédito e a condenação da parte requerida em compensação 

por danos morais. Do julgamento antecipado Prefacialmente, é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou de audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, 

inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova Tendo em vista o fato de o 

objeto da lide referir-se a relação de consumo, inverte-se o ônus da 

prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Do Mérito Sustenta a parte reclamante que teve seu nome 

negativado indevidamente pela reclamada em 12 de fevereiro de 2018, em 

razão de suposto débito no valor de R$ 145,31 (cento e quarenta e cinco 

reais e trinta e um centavos), oriundo do contrato de n. 0288892153. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Em sede de contestação (ID n. 13686101), a parte 

requerida não apresentou documento assinado pela parte requerente apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mesmo sendo 

ônus incumbido àquela. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte requerente para a referida 

contratação. Cumpre à parte requerida agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízos aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Desse modo, comporta acolhimento o pedido de declaração 

de inexistência do débito. A empresa requerida agiu com imprudência ao 

incluir o nome da cliente nos bancos de dados das entidades de proteção 

ao crédito, por um débito inexistente sendo portanto improcedente os 

pedidos contrapostos apresentados, além dos pedidos de Litigância de 

má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Conquanto a requerida não 

tenha agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal como 

se verifica “in casu”, a configurar o dano moral. A jurisprudência é 

assente no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do 

consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito 

gera, por si, dano moral, independendo, portanto, de produção de prova 

do prejuízo suportado. Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO 

PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou 

manutenção no SPC gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a 

ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, 

evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. 

Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (Recurso 

Especial nº 442642/PB (2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior. j. 17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação 

do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns 

critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; 

gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, a falta da requerida não pode ser 

classificada como grave. A requerida é uma empresa de grande porte. 

Não existe comprovação da possibilidade econômica da parte autora. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido 

pela procedência dos pedidos, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial; 2) condenar a requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e; 

3) determinar que a requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão 

do nome da reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não 

seja cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 30 de 

Agosto de 2018. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-18.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUCIENE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000165-18.2018.8.11.0034. REQUERENTE: LUCIENE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIENE BATISTA DA 

SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual pretende a 

parte autora: a declaração de inexistência de débito, a retirada do nome 

dos cadastros restritivos de crédito e a condenação da parte requerida 

em compensação por danos morais. Do julgamento antecipado 

Prefacialmente, é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou de audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente 

a lide, nos termos do art. 355, inc. I do CPC. Da inversão do ônus da prova 

Tendo em vista o fato de o objeto da lide referir-se a relação de consumo, 

inverte-se o ônus da prova, nos termos do que prevê o Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII: Art. 6º, VIII: a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências. Da juntada de comprovante de negativação original Em 

contestação, a parte reclamada requer a juntada do comprovante de 

negativação, ocorre que, em sua defesa, a requerida embasa sua defesa 

em razão da legitimidade da dívida e, como consequência, da própria 

negativação, o que torna a existência da inscrição, fato incontroverso. 

Sendo assim, desnecessária a juntada de novo comprovante. Do Mérito 

Sustenta a parte reclamante que teve seu nome negativado indevidamente 

pela reclamada em 09 de junho de 2017, em razão de suposto débito no 

valor de R$ 188,71 (Cento e Oitenta e Oito reais e Setenta e um centavos), 

oriundo do contrato de n. 0250092936. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 
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em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Em sede de 

contestação (ID n. 14057034), a parte requerida não apresentou 

documento assinado pela parte requerente apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação, mesmo sendo ônus incumbido àquela. 

As telas e imagens apresentadas pela requerida são frágeis e produzidas 

unilateralmente não tendo o condão de comprovar irrefutavelmente o 

vínculo entre as partes e não são suficientes para comprovar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Caso 

a requerida apresentasse a gravação da referida contratação que alega 

deveria apresentar em juízo, o que não o fez não comprovando as 

alegações trazidas em sede de contestação. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte requerente 

para a referida contratação. Cumpre à parte requerida agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízos 

aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui 

a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizado 

a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Desse modo, comporta 

acolhimento o pedido de declaração de inexistência do débito. A empresa 

requerida agiu com imprudência ao incluir o nome da cliente nos bancos de 

dados das entidades de proteção ao crédito, por um débito inexistente 

sendo portanto improcedente os pedidos contrapostos apresentados e a 

alegação de litigância de má-fé da parte Autora. Conquanto a requerida 

não tenha agido com dolo, este fato demonstra sua conduta ofensiva, tal 

como se verifica “in casu”, a configurar o dano moral. A jurisprudência é 

assente no sentido de que a inclusão ou manutenção indevida do nome do 

consumidor nos bancos de dados das entidades restritivas de crédito 

gera, por si, dano moral, independendo, portanto, de produção de prova 

do prejuízo suportado. Sobre o tema, colaciono, a título exemplificativo, o 

seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. DÍVIDA PAGA. INSCRIÇÃO NO SPC. MANUTENÇÃO. PROVA DO 

PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. CC, ART. 159. I. A indevida inscrição ou 

manutenção no SPC gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a 

ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem excessos, 

evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II. 

Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (Recurso 

Especial nº 442642/PB (2002/0076352-0), 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior. j. 17.10.2002, DJU 10.03.2003, p. 234). Para a fixação 

do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns 

critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; 

gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, a falta da requerida não pode ser 

classificada como grave. A requerida é uma empresa de grande porte. 

Não existe comprovação da possibilidade econômica da parte autora. 

Feitas as ponderações supra, entendo adequada, para o caso, a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido 

pela procedência dos pedidos, para: 1) declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial; 2) condenar a requerida a pagar ao requerente o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e; 

3) determinar que a requerida promova, no prazo de 48 horas, a exclusão 

do nome da reclamante dos cadastros restritivos de crédito. Caso não 

seja cumprido o disposto no item “3”, expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

quem o submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. RAYSSA 

DUARTE MARQUES CABRAL Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. 

Nos termos do artigo 40, da lei 9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida 

pela juíza leiga para que surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as 

partes. Após, transitada em julgado, arquive-se. Dom Aquino – MT, 30 de 

Agosto de 2018. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA Juiz de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-02.2015.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIELDO NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo código: 

8010046-02.2015.8.11.0034 Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença proposto por JOSÉ ERIELDO NUNES DE ARAUJO e NUTRIFOS 

RAÇÕES LTDA – EPP, em face de ADVAIR ALVES DOS SANTOS, todos já 

qualificados nos autos. Feita a penhora e avaliação do bem indicado, a 

parte exequente optou pela designação de leilão do bem penhorado (Id.: 

10298178). Adiante, o credor compareceu à secretaria do juizado especial 

requerendo a reconsideração do pedido, pugnando dessa maneira pela 

adjudicação do bem antes da realização de praças (Id.: 11656251) 

Considerando que ainda não foram efetivadas as formalidades para 

proceder ao leilão do imóvel penhorado, INTIME-SE o executado quanto à 

adjudicação requerida pelo exequente (art. 876, §1º NCPC), no prazo de 

10 dias. Proceda-se à atualização do débito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 29 de agosto de 2018. 

LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em Substituição Legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84329 Nr: 1323-45.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR POSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:19221, MEIRY ROSE SOARES COIMBRA - OAB:23360/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1323-45.2018.811.0093

Código Apolo nº: 84329

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de terceiro referente a demanda de reintegração de 

posse em trâmite nesta Comarca, ajuizada por MARIA LIMA DA SILVA.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora informa ser 

ocupante de uma “parcela” da área, objeto da ação de reintegração de 

posse, contudo sequer menciona a dimensão dessa área por ela ocupada, 

bem como localidade/matrícula.

Outrossim, a requerente atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), requerendo nos autos a concessão do benefício de 

justiça gratuita, pois alega não ter condições de arcar com o ônus do 

processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

DECIDO.

A lei considera necessitado todo aquele cuja situação econômica não lhe 

permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família.

Impende salientar que a parte autora além de ter constituído para o ato 

advogado particular, a mesma sequer junta aos autos declaração de 

hipossuficiência, porém, mesmo que assim tivesse sido juntado, vale 

mencionar que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de 

veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver 

elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – hipótese 

dos autos.

Com efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 
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minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. No caso em tela, o conteúdo econômico da demanda infirma a 

alegação de hipossuficiência, pelo que o pedido de gratuidade deve ser 

indeferido.

Desse modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita à 

parte autora.

Assim, DETERMINO à autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A 

INICIAL, a fim de informar, discriminar e dimensionar nos autos a área de 

que alega ser possuidora, devendo, no mesmo prazo, proceder ao 

recolhimento das custas, tendo por base o valor de mercado da área, sob 

pena de cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

De Sorriso/MT para Feliz Natal/MT, 03 de Setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito em substituição legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106237 Nr: 855-36.2017.811.0087

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a)Luciana Sezanowski Machado 

e STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, para dar andamento no 

feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, 

inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104015 Nr: 4017-73.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCLdS, MKDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido liminar de guarda provisória reiterado às fls. 36, vez que, 

conforme relatório psicossocial, a adolescente sequer reside com o 

genitor, estando morando com o companheiro Jeanderson.

Intime-se novamente a parte autora para apresentar o endereço atualizado 

da requerida ou postular o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94719 Nr: 2134-28.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Grizão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, que fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa. Suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da 

gratuidade judiciária.P.R.I.C.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24546 Nr: 1387-30.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jisele Pereira Dauzacker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857/MT

 Em análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram às fls. 

164/167, requerendo a homologação do acordo entabulado.

Assim, HOMOLOGO por sentença o acordo avençado entre as partes, 

para que surta os jurídicos e legais efeitos. Desta forma, JULGO E 

DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Determino a baixa da penhora realizada às fls. 83.

Transitada em julgada, nada mais sendo requerido, arquive-se o feito 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115277 Nr: 2276-27.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARAO LINCON SICUTO - 

OAB:5091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para comprovar a existência de requerimento 

administrativo e seu indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial por ausência de interesse processual.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-31.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte promovida, na pessoa de seu advogado, para 

querendo contrarrazoar o Recurso Inominado interposto, no prazo legal.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47052 Nr: 605-59.2017.811.0036

 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: Valmi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 74052

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 fls.97/98, 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, 03 de setembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59389 Nr: 2087-08.2018.811.0036

 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: Guilherme Eduardo Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA AGUA BOA LTDA, Diélica de 

Oliveira Nilson, Alcido Nilson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2087-08.2018.811.0036

Código: 59389

Ação Rescisória

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista que não há nos autos pedido relativo à Justiça Gratuita ou 

comprovante do pagamento de custas INTIME-SE o Requerente para 

recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Novo Código 

de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52026 Nr: 2856-50.2017.811.0036

 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: Sansão Ferreira dos Reis

 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: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 52026

 Decisão

Vistos, etc.

 Compulsando os autos, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto 

pela Autarquia às fls. 83/86, pois conforme petição de fls. 90/91 a parte 

autora concordou com o pedido recursal.

 Desta forma, certifique-se o trânsito em julgado e INTIME-SE a parte 

autora por meio de seu advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente a planilha das prestações em atraso.

Cumpra-se. Intime-se.

Guiratinga/MT, 03 de Setembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 373 Nr: 4-25.1995.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maria dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Genoveva Maria dos Santos, 

Espólio de Nilton Nunes dos Santos, Jaqueline Barroso dos Santos, Nilton 

Nunes dos Santos Filho, Tatiane Nunes dos Santos, Joaquina Barroso dos 

Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MAIA DE ASSIS - 

OAB:6.605-GO, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Leandro Morais Maia - OAB:41.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/O, José Marcio De Oliveira - OAB:14.247 MT

 Diante do exposto:1) INDEFIRO o pedido de designação de audiência de 

conciliação requerido pelo herdeiro NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO 

de fls. 325/327, pois não vislumbro sua necessidade neste momento 

processual, visto que a Inventariante ainda não possui a posse do referido 

bem do Espólio, para que possa definir de forma justa e adequada a 

partilha dos bens e o quinhão de cada herdeiro.Além disso, a conciliação é 

um ato de liberalidade das partes, de forma que estas caso queiram 

podem transacionar no âmbito extrajudicial.2) CUMPRA-SE a serventia, 

com URGÊNCIA, todos os dispositivos expressos na Decisão de fls. 

315/317.Intimem-se. Cumpra-seExpeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

03/09/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 90542 Nr: 1882-90.2018.811.0096

 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: CAIMI & FIORI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1882-90.2018.811.0096 (Código nº 90542)

Autor: CAIMI & FIORI LTDA – ME

Requerido: Este Juízo

Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

Itaúba, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47579 Nr: 551-20.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDSR, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAREZ DO REGO MONTEIRO, Cpf: 
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31526969300, Rg: 902.357, Filiação: Maria do Carmo dos Santos e 

Zacarias do Rego Monteiro, brasileiro(a), solteiro(a), Telefone 

66-9656-4585. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, JUAREZ DO REGO 

MONTEIRO, atualmente em local incerto e não sabido, para, nos termos do 

Art. 7º do Provimento 12/2017 - CGJ, efetue o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 633,67 (seiscentos e trinta e três reais e 

sessenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença prolatada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital. O valor informado deverá ser recolhido num 

único boleto, discriminando de forma separada o valor das custas, sendo 

R$ 495,17 (quatrocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos) e 

o valor da taxa, qual seja R$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o mesmo 

procedimento com a taxa, preencher os campos com o número único do 

processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 03 de setembro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12722 Nr: 19-59.2011.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair de Souza, José Tarcisio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB: 5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT, Sérgio 

Henrique Guereschi - OAB:9.724-B

 Autos n.º 19-59.2011.811.0027

Código 12722

Vistos em correição.

Tendo em vista que o edital da hasta pública designada não cumpriu com 

todos os requisitos previstos no artigo 886 do Código de Processo Civil, 

especificamente com relação a descrição de sua situação e ao seus 

registros, conforme informado na petição retro, determino seu 

cancelamento.

Expeça-se novo edital, efetuando as correções necessárias.

Em seguida, proceda-se com os atos necessários para a realização de 

nova hasta pública.

Informe COM URGÊNCIA o Sr. leiloeiro e o Juízo Deprecante o teor desta 

decisão.

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: 1000119-50.2018.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ZELIA VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora da sentença

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46365 Nr: 2214-44.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Paulino Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 Vistos

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O denunciado apresentou resposta à acusação através de defensor 

constituído (fls. 75/76), todavia não arguiu preliminar, nem apresentou 

documentos. Afirmou que, apesar de acreditar na inocência do acusado, 

por estratégia defensiva se manifestará quanto ao mérito durante a 

instrução processual, onde pretende que sejam ouvidas as mesmas 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Em que pese não haver alegações preliminares da defesa do réu, ressalto 

que a decisão de recebimento da denúncia analisou a presença da justa 

causa para a ação penal, a presença dos pressupostos processuais e 

das condições da ação, inclusive porque a imputação penal foi dirigida 

exatamente a quem o titular da ação penal pretendia, havendo nos autos 

indícios da materialidade e da autoria delitiva.

Ademais, não se vislumbra nesta fase processual quaisquer hipóteses de 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08: “O juiz somente deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente.”

Além do mais, os fatos narrados na denúncia constitui crime e, no entanto, 

não foi produzida prova capaz de afastar essa circunstância, nesta fase 

processual.

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de OUTRUBRO de 2018, às 17h30.

Deixo de designar a solenidade para o período estipulado para a 

realização da 11ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 

24 de agosto do corrente ano), em face da indisponibilidade de pauta, vez 

que jurisdiciono na Vara Única da Comarca de Jauru/MT e, 

cumulativamente, na 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, conforme Portaria nº 479/2018-PRES.

Estando o réu preso, REQUISITE-SE, sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.

Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE carta 
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precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, REQUISITE-SE na forma 

do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário público, EXPEÇA-SE o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, § 

3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a testemunha no endereço 

declinado pelas partes, advertindo-as, de que em caso de não 

comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão responder por 

crime de desobediência.

INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e a Defensoria Dativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25499 Nr: 1122-33.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

1. Compulsando os autos, verifico que houve equívoco ao protocolar a 

referida petição de Ref: 58, vez que se trata de Embargos à Execução e 

como tal devem ser autuados em apartado e tramitar por dependência do 

processo principal, à luz dos art. 914, parágrafo 1º e art. 917, inciso IV, 

todos do Código de Processo Civil, portando a referida documentação 

deve ser desentranhada e remetida ao Cartório Distribuidor para que seja 

distribuída por dependência.

2. Expeça-se o necessário. Intime-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.: 35015 Nr: 721-29.2017.811.0048

 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: ERICA FULADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVEIRA. - 

OAB:1588/RO, SYLVAN BESSA DOS REIS - OAB:1300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 485, inciso I, 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados na AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ADJUDICAÇÃO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ERICA FULADOR em face 

de COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE JUSCIMEIRA LTDA – SICREDI 

JUSCIMEIRA, conforme fundamentação supra.3.2. Pela sucumbência, já 

que devida, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do 

Novo Código de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o desentranhamento de 

documentos, mantendo-se cópia.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7118 Nr: 749-46.2007.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR MORIGGI, IZAIAS RODRIGUES DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB/MT -10.081, PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - OAB:

 Vistos em Correição.1. RELATÓRIO (Art. 423, inciso II, do Código de 

Processo Penal).O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia 

em face de DALMIR MORIGGI e IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO, 

qualificado(s) nos autos, imputando-lhe(s) a prática do crime previsto no 

artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 10 de maio de 

2007, no horário compreendido entre 10:30 e 11:00 horas, na zona rural 

de Juscimeira – MT, mais prec(...)-se a Sra. Gestora se fora devidamente 

cumprido a determinação de fl. 394, ou seja, se houve a instauração de 

Inquérito Policial para apuração da prática do crime de falso testemunho 

diante da flagrante contradição das testemunhas Carlos Roberto Duarte da 

Silva e Jerônimo Tiago de Alvin.8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 3617-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE AGUIAR RUICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCISCO ALVES 

SIQUEIRA - OAB:44828

 “Vistos em Correição.

1. Defiro o pleito formulado pelo Parquet, motivo pelo qual, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 30/10/2018, às 16h00min 

(horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Presentes intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44989 Nr: 1752-50.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI TOLARDO, TERCILIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXIA RUBIA BARATTO 

GIACOMETTI - OAB:RS/, ANIBAL DONIZETE DE PAULA MARCHETTI - 

OAB:RS/70051, SIDNEY TEIXEIRA - OAB:RS/46479

 “Vistos em Correição.

1. Considerando a informação contida na certidão acostada na Ref: 14, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo.

 2. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46010 Nr: 2159-56.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL TOBAL GARCIA 

JUNIOR - OAB:SP 268.721

 “Vistos.

1. Tendo em vista que o objeto da deprecada foi integralmente cumprido, 

devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e anotações de 

estilo.

 2. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44683 Nr: 1649-43.2018.811.0048

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Defiro a emenda retro, assim recebo a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de Processo Civil 

e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

09/11/2018, às 15h (horário oficial de Mato Grosso).

5. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

6. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 03 de setembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 989-20.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25947 Nr: 126-98.2015.811.0048

 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: APOLINÁRIA MINERVINA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11.551/MT, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA. - 

OAB:

 Vistos em correição.

1. Uma vez que fora interposto o incidente de Exceção de 

Pré-executividade, determino a suspensão da presente execução, até a 

decisão final do referido incidente.

2. Intime-se a exequente para que se manifeste sobre o referido incidente, 

interposto em Ref: 85, no prazo de 15 (quinze) dias.

 3. A seguir, voltem conclusos para decisão.

4. Expeça-se o necessário. Intime-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.: 43235 Nr: 904-63.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL, 

FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:14396-A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49392 Nr: 1217-16.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFL, LMFL, REDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Madrid Horita (Defensor 

Público) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ CARLOS LOPES, Filiação: Agenor 

Rita Lopes e Dileta Adriana Libardoni, data de nascimento: 15/07/1974, 

brasileiro(a), natural de São Lourenço do Oeste-SC, convivente, Telefone 
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(66) 9624-7700. 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$ 501,28 (Quinhentos e um reais e vinte e oito 

centavos), no prazo de 5, 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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62928 Nr: 86-64.2014.811.0109

 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: ADRIANA PARECIDA REDLOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEIS ROQUE RAIMUNDO OU GENEIS 

REIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENEIS ROQUE RAIMUNDO OU GENEIS 

REIMUNDO, Filiação: Eva Dutra e Damião Raimundo, data de nascimento: 

19/09/1972, brasileiro(a), natural de São Carlos-SC. 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$ 808,35 (Oitocentos e oito reais e trinta e cinco 

centavos), no prazo de 5, 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000076-61.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000076-61.2018.8.11.0109 EXEQUENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA EXECUTADO: JOSE VITOR DE ALMEIDA DESPACHO CITE-SE o 

executado para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829, do CPC. Na hipótese de pronto pagamento, 

voltem-me conclusos para sentença. Não havendo pagamento no prazo, 

PENHOREM-SE e AVALIEM-SE tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do crédito exequendo. Penhorados bens da parte devedora, 

designe-se audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

apresentar embargos, na forma prevista no art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 

Tendo a parte executada domicílio em outra comarca, expeça-se carta 

precatória para cumprimento das determinações acima. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000075-76.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

VALE DO IGUACU AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA 

1000075-76.2018.8.11.0109 EXEQUENTE: VALE DO IGUACU AGRICOLA 

LTDA EXECUTADO: JOSE VITOR DE ALMEIDA DESPACHO CITE-SE o 

executado para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 829, do CPC. Na hipótese de pronto pagamento, 

voltem-me conclusos para sentença. Não havendo pagamento no prazo, 

PENHOREM-SE e AVALIEM-SE tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do crédito exequendo. Penhorados bens da parte devedora, 

designe-se audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

apresentar embargos, na forma prevista no art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 

Tendo a parte executada domicílio em outra comarca, expeça-se carta 

precatória para cumprimento das determinações acima. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Marcelândia/MT, 03 de setembro de 2018. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-60.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARRIJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DECISÃO Vistos etc. RAFAEL 

CARRIJO DOS SANTOS, já qualificado nos autos e representado por 

advogado constituída, ingressou com AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, contra o KROTON EDUCACIONAL S/A 

e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, neste Juízo, 

sustentando, em síntese: Em suma, aduz o requerente que não possui 

qualquer relação contratual com os requeridos, assim não havendo razão 

para a inclusão e manutenção de seu nome, indevidamente, nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência de um suposto débito no valor total de 

R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), por suposta 

inadimplência dos seguintes contratos: id do documento: 14967624. 

Informa que tomou ciência atrás de consultas periódicas realizadas pela 

Instituição Financeira em que possui vínculo empregatício, uma vez que é 

bancário, o qual teve seu nome manchado por culpa unicamente do 

requerido, por incluir seu nome indevidamente, em relação contratual 

inexistente, com origem em 2015. Informa ainda, que no ano de 2015, 

chegou a prestar vestibular para ingressar em um dos cursos 

disponibilizados pelos requeridos, porém não deu inicio a atividade 

acadêmica, bem como não realizou matricula e em assinou nenhum tipo de 

contrato dos os requeridos. Afirmando que não está e nunca esteve 

inadimplente com os requeridos em relação aos contratos que ensejaram a 

negativação do nome do requerente, relatando que entrou em contado 

com os requeridos, por diversas vezes, para solucionar por 

amigavelmente, não obtendo êxito, assim o requente notificou 

extrajudicialmente os requeridos, conforme (id do documento: 14967628), 
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e mesmo assim não obteve êxito. Ademais, relata que dentre todos os 

contatos com os requeridos, os mesmo nunca lhe disponibilizou os 

referidos contratos, e nestes contados com os requeridos os mesmo 

informaram que iriam efetuar a baixa da restrição, já que não havia 

contrato assinado pelo requerido e mesmo assim não o fez. Relatando por 

fim, que o requerente sofreu restrições comerciais em razão da 

permanência desta inscrição indevida, devendo os requeridos ser 

penalizados pela conduta causadora dos danos morais ao requerente. 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, é crível a concessão da 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 aos demandados que 

suspenda a inscrição do nome do requerente no cadastro de proteção ao 

crédito 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).Intime-se os requeridos, 

bem como oficie-se ao SPC para que dê baixa no nome do demandante 

por dívidas relativas aos contratos mencionados nestes autos. Determino, 

ainda, que os demandados forneçam os contratos ou documentos sobre a 

relação contratual com a requerente e os protocolos de atendimento, 

quando contestar a demanda. À Secretaria para que agende audiência de 

conciliação. CITE-SE o demandado e INTIMEM-SE as partes da audiência 

designada e da tutela de urgência deferida. 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.: 69571 Nr: 2504-61.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE MIGUEL, Silvestre da Silva Monção, 

LUIZ DE SOUZA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/O, para que efetue o preparo da Carta Precatória 

à Comarca de Goiânia/GO para cumprimento do mandado de citação do 

executado SILVESTRE DA SILVA MONÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 994-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSSIVAN MENDES DA CONCEIÇÃO, 

MARCELINHO ROSA DOS SANTOS, Rangel Alves da Silva, MATHEUS 

SOARES CASTRO, LUCAS WESLEY DA SILVA VITORINO, ANDRE 

LUCIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8.011-OAB/MT, 

JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O, WALTER DJONES RAPUANO 

- OAB:16505/B

 Autos nº 994-47.2016.811.0111.

Código nº 61976.

Vistos.

Ante o teor do pedido de Ref. 300, ABRA-SE VISTA ao Ministério Público 

para manifestação.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 31 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75471 Nr: 1668-54.2018.811.0111

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Autos nº 1668-54.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75471.

Vistos.

DEFIRO o pedido formulado à Ref. 16.

Para tanto, AUTORIZO o requerido a manter contato com a ofendida, por 

intermédio de correspondência ou advogado representante das partes, 
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tão somente para fins de acordo extrajudicial acerca da partilha de bens.

Intime-se a ofendida acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 3122-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CdFG, GRGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:8403

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, em 

virtude da ausência de uma das condições da ação (interesse de agir) 

pela perda superveniente do objeto.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em 

razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 03 de 

setembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77327 Nr: 2626-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIJACI DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 77327.

Processo nº 2626-40.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 04 de setembro de 2018, às 

12h15min.

NOMEIO para o ato, como defensora dativa, a advogada Angelita Kemper.

Tomando em conta a natureza da causa e a complexidade do ato a ser 

praticado, FIXO os honorários advocatícios em 1 URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie a escolta.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77328 Nr: 2627-25.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MATEUS PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Código nº 77328.

Processo nº 2627-25.2018.811.0111.

Vistos.

Designo audiência de custódia para a data de 04 de setembro de 2018, às 

12h.

Deixo de nomear defensor dativo para o custodiado, tendo em vista a 

informação de que possui advogado constituído.

Oficie-se a autoridade policial para que providencie a escolta.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, servindo como MANDADO e OFÍCIO no que 

couber.

Matupá/MT, 03 de setembro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 350-07.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDL, JLSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO, JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 350-07.2016.811.0111 (Código 60392)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Jhon Lennon Silva Martins

 Requerido: Emerson Martins de Oliveira

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.59), NOMEIO em 

substituição a causídica Dra. ANDREIA FERDINANDO VAREA para 

patrocinar o interesse da requerente, cujos honorários serão 

proporcionalmente arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE a advogada nomeada da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual -.

3) Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.55.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63302 Nr: 1739-27.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE HUHN CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63302.

Processo nº 1739-27.2016.811.0111.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 
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apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 31 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57125 Nr: 790-37.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORTENILLA PEDRUZZI ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57125.

Processo nº 790-37.2015.811.0111.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 31 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67040 Nr: 1022-78.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 67040.

Processo nº 1022-78.2017.811.0111.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de Ref. 42.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 31 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35686 Nr: 527-44.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Írio Fernandes, Claudiomar Reggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 527-44.2011.811.0111 (Código 35686)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado(s): Írio Fernandes e Claudio Reggiani

Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 1086-98.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 1086-98.2011.811.0111 (Código 36245)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Valmor Zanette

 Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos (f.52-53), via Renajud, em nome do 

executado, eis que restaram infrutíferas as tentativas já realizadas para 

localizar bens passíveis de penhora suficientes para satisfação do 

crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e 

determino a constrição dos veículos encontrados em nome da parte 

executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51956 Nr: 104-16.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVELINA EUGENIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 104-16.2013.811.0111 (Código 51956)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Juvelina Eugenia

 Vistos.

Nos termos do artigo 7º da Lei 6.830/80 “o despacho do Juiz que deferir a 

inicial importa em ordem para: I – citação, pelas sucessivas modalidades 

previstas no artigo 8º”;

Destarte, CITE-SE a parte executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 23967 Nr: 974-08.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA MADEIRAS, JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 974-08.2006.811.0111 (Código 23967)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente:Fazenda Nacional

Executado(s): J. de Souza Madeiras e Jose de Souza

 Vistos.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 61-62, razão pela qual, 

SUSPENDO o curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 

6.830/80, pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação 

da exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção anômala do feito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 22 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35445 Nr: 287-55.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDENEI APARECIDA DRIESSEN GRANEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35445

Processo nº 287-55.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Fabiane Lemos Melo

 Requerido(s): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Vistos.

01) INTIME-SE a parte exequente para apresentar cálculo atualizado do 

crédito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

02) Com a juntada do cálculo, bem como tendo em vista o pedido de 

execução de honorários advocatícios formulado por FABIANE LEMOS 

MELO em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

DETERMINO a intimação da parte devedora na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme 

dispõe o art. 535 do CPC, para que, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, apresente impugnação, oportunidade em que poderá 

manifestar-se acerca do disposto no art. 100, § 9º, da Constituição 

Federal.

03) Decorrido o prazo sem oferecimento da mencionada peça defensiva, 

requisite-se o pagamento ao devedor por intermédio da pessoa em que foi 

citado, nos termos do disposto no art. 535, § 3º, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

04) No mais, retifique-se a capa dos autos, devendo constar a fase de 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52063 Nr: 211-60.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO TONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Processo nº 211-60.2013.811.0111 (Código 52063)

Classe – Assunto: Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Silvino Tonato

Vistos em correição.

Considerando o teor da Portaria nº 025/2018 (em anexo), REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 04 de setembro de 2018, às 

12h15min.

Intimem-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36038 Nr: 878-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte embargada, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 5 dias, efetuar o pagamento das custas processuais no valor de 

R$ 2.966,61 (dois mil e novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e 

um centavos), sob pena de protesto.

 OBSERVAÇÕES: 1 - A guia para pagamento deverá ser retirada através 

do site www.tjmt.jus.br > serviços > guias > custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes; 2 - Após o pagamento a parte deverá apresentar a guia 

e o comprovante na Central de Arrecadação e Arquivamento no Fórum 

dessa Comarca.

 Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51359 Nr: 1254-66.2012.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGUMI HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico erm virtude da petição juntada aos autos, apresentando 

comprovante de pagamento das custas judiciais, procedo o arquivamento 

dos presente autos.

Regina Matos Davi

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67762 Nr: 1465-29.2017.811.0111

 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 Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCINALDO GOMES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1465-29.2017.811.0111 (Código 67762)

Classe – Assunto: Inventário
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Inventariante: Ivone Batista de Oliveira

Requerido: Espólio de Francinaldo Gomes de Souza.

Vistos.

Dado o valor da herança que se objetiva partilhar, o qual, consoante as 

primeiras declarações, suplantam o patamar de R$ 200.000,00, revogo os 

benefícios da gratuita judiciária. Intime-se a parte para efetivar o 

recolhimento das custas.

 Sem prejuízo, proceda-se às citações/intimações previstas no artigo 626 

do Código de Processo Civil.

Após, vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76319 Nr: 2089-44.2018.811.0111

 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: RADAMÉS NARDI ROMAN, JAIR ROMAN, EVERALDO 

MARTINHO ROMAN, EDER NARDI ROMAN, CLAIR DE LOURDES HUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Guido Roman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2089-44.2018.811.0111 (Código 76319)

Classe – Assunto: Inventário

Requerentes: Radamés Nardi Roman, Jair Roman e Outros

Requerido: Espólio de Marcolino Guido Roman

Vistos.

Trata-se de pedido de abertura de inventário formulado por Radamés Nardi 

Romam e outros, em virtude do falecimento de Marcolino Guido Roman.

 Analisando a petição inicial, verifico que o valor da causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Isso porque, o 

patrimônio indicado é composto de mais de 10 imóveis rurais, além de 

frações ideais de outros imóveis, os quais, certamente, não foram 

devidamente considerados para a indicação do valor dado à causa.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial (CPC, art. 319, 

V, c/c art. 321), corrigindo o valor dado à causa, a fim de que 

corresponda ao patrimônio que compõe a herança, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único).

 Matupá, 30 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43778 Nr: 1878-33.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni, O Estado de Mato Grosso -Secretaria de Estado de Infra 

-estrutura SINFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:, Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal - 

OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que os réus sejam intimados para, no prazo legal, 

apresentarem seus respectivos memoriais, conforme determinado à fl. 

156.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 297-14.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero da Silva Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos.

Cuida-se de pedido de transferência de valores penhorados e de 

suspensão do processo realizado pelo exequente, sob a alegação de que 

não foram localizados bens passíveis de penhora pertencentes ao 

executado (fls. 82/82v).

Todavia, compulsando os autos verifico que não há valores constritos nos 

autos, porém consta a penhora de um bem imóvel de matrícula nº 1.849 

(CRI Nortelândia/MT), consoante fls. 53/56, bem como a restrição de uma 

motocicleta via RENAJUD (fl. 77).

Assim, indefiro o pedido de fls. 82/82v e determino que o exequente se 

manifeste acerca dos bens penhorados nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de desbloqueio dos mesmos.

Ressalto que no prazo supra o exequente deverá promover o regular 

andamento do feito para satisfação do débito, notadamente porque há 

bens passíveis de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30398 Nr: 311-95.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela de Oliveira Chulz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, que ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA CHULZ move em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora 

(art. 91, caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios 

(art. 85, caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas que 

estariam vencidas até a sentença, em tese e caso reconhecido o 

direito/benefício econômico pretendido, até a prolação desta sentença, 

nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, arquive-se os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34718 Nr: 309-23.2015.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Leda Falcão Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tania Regina de S. Parente, Paulo César da 

Silva, Jaqueline Rodrigues Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:8361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Natanael Lopes 

Arruda - OAB:18.787

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do auto de avaliação 

de fl. 220, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1577 Nr: 198-64.2000.811.0031

 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: Uir Anderson de Arruda Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Cenira de Arruda Pinto, Alinor de 

Arruda Pinto ( Espólio ), Madalena da Silva Pinto ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos.

Diante o teor da certidão acostada aos autos à fl. 181, intime-se o 

inventariante, PESSOALMENTE, para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de remoção 

de seu encargo, nos termos do art. 622, II, do NCPC.

Permanecendo o inventariante inerte, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31070 Nr: 187-78.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de honorários advocatícios arbitrados em favor de 

defensor dativo, o qual atua em causa própria.

Observa-se dos autos que foram interpostos embargos à execução os 

quais foram julgados procedentes, ressaltando que a sentença foi mantida 

após julgamento da apelação.

Assim, ENCAMINHE-SE os autos à Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, a fim de elaborar o cálculo da dívida, observando a 

sentença anexada as fls. 19/21 e Acórdão as fls. 22/25.

Após, sobrevindo o cálculo, abra-se vista às partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, EXPEÇA-SE ofício requisitório à 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, nos moldes do anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, para quitar o débito em 60 (sessenta) dias, a 

contar do recebimento.

Oportunamente, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8216 Nr: 315-74.2008.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Malaquias da Silva Sobrinho, Nilson 

Malaquias da Silveira, Neuza Martins da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo requerido (até 27/12/2018), arquivando-se provisoriamente o feito.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser 

feita nos moldes do art. 1º, § 2º, do Provimento 84/2014 da CGJ.

Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8602 Nr: 680-31.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Nunes Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 Vistos...

I. Ante o teor da certidão a pág. 231, INTIME-SE a parte autora 

pessoalmente e na pessoa de seu advogado para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e tornem-me 

conclusos para sentença – cód. 36.

Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31069 Nr: 186-93.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Muralha - ME, José Brito dos Santos, Laura 

Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Consigno que a parte autora já efetuou o pagamento das custas e taxas 

quando da distribuição da inicial, conforme fls. 39/42.

Assim, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias em relação aos 

honorários, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6172 Nr: 661-30.2005.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daffne Modas - Valdirene Alves Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397/MT, Procuradoria Federal no Estado do Mato 

Grosso-INMETRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I. INTIME-SE a parte autora pessoalmente e na pessoa de seu advogado 

para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito do 

interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete.

Ressalte-se que na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 
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PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, III e §§ 1º e 2º, do CPC.

II. Transcorrido o prazo supra in albis, certifique-se e tornem-me 

conclusos para sentença – cód. 36.

Às providências, com expedição do necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30128 Nr: 41-71.2012.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atanazio Souza Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que especifique as razões do pedido de 

remessa do processo ao arquivo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6004 Nr: 54-61.1998.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bethhânia Maximiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Moreira Martins de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sócrates Gil Silveira de Melo - 

OAB:2.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarciso Almeida 

da Silva - OAB:4.677

 Vistos.

Aguarde-se em arquivo próvisório o termo final para pagamento integral da 

dívida (Fevereiro/2019).

Decorrido o prazo supra, intime-se a exequente para informar, no prazo 

de 10 (dez) dias, se a dívida foi adimplida em sua totalidade, sob pena de 

ser reputada como quitada.

Outrossim, vindo informações acerca de eventual inadimplemento, 

realize-se conclusão dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6867 Nr: 475-70.2006.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Peron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A - Filial -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otacilio Peron - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Ante o exposto, exaurido o interesse processual, julgo extinto o 

processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI).Expeça-se a 

respectiva certidão de crédito, para que o credor concursal possa se 

habilitar nos autos de recuperação judicial.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35338 Nr: 671-52.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 INTIMAÇÃO da advogada nomeada acerca da sentença de Ref. 128, 

resumidamente transcrita: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação penal e, por consequência, CONDENO o acusado 

RÔMULO DOS SANTOS, mais conhecido por “Roni”, por infração ao art. 

244-B da Lei 8.069/90 e art. 157, § 2º, incisos I e II, por quatro vezes, na 

forma do art. 70, “caput”, 1ª parte, tudo na forma do art. 69, estes do 

Código Penal.IV - DOSIMETRIA DA PENANos termos dos arts. 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar a pena.IV.1 - Do concurso material de 

delitosPresente o concurso material entre as infrações patrimoniais e a 

corrupção de menores, somam-se as penas, na determinação do art. 69 

do Código Penal, o que totaliza 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte 

e dois) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.IV.4 - Da 

fixação do valor do dia-multaAusente informação quanto à situação 

econômica do increpado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 

em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, em 

atenção ao disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, ambos do Código Penal.IV.5 - 

Do regime inicial de cumprimento de penaEm face da graduação da pena, 

nos termos da alínea "a", do § 2º, do art. 33, do Código Penal, estabeleço o 

REGIME FECHADO para início de cumprimento da reprimenda, (..).Fixo os 

honorários advocatícios à causídica nomeada, Dr(a). Kamila de Moura 

Santos - OAB/MT nº 24.032, no montante de 05 (cinco) URH’s, 

considerando-se que a resposta à acusação foi genérica (01 URH), a boa 

argumentação dos memoriais escritos (02 URH’s) e a presença em 

audiência (02 URH’s), que deverão ser pagos pelo Estado de Mato 

Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres, 

mediante certidão a ser requerida pela defensora dativa."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de RÔMULO DOS SANTOS PEREIRA, 

mais conhecido por “Roni”, imputando-lhe a prática dos delitos previstos 

no art. 157, § 2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, 

ambos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 

do referido Estatuto Repressivo Penal, pelos fatos descritos na denúncia, 

ocorridos, em tese, em 18 de abril de 2017.

Declinada a competência da Comarca de Colíder para Nova Canaã do 

Norte, reanalisou-se a segregação do acusado, a qual foi mantida por 

estarem presentes as circunstâncias fáticas que a ensejaram (fls. 

290/293 - Ref: 9).

A denúncia foi recebida em 06 de fevereiro de 2018 (fl. 299 - Ref: 19).

Devidamente citado (fl. 316 - Ref: 34), por intermédio de defensor 

nomeado (fl. 345 - Ref: 49), o increpado apresentou resposta escrita à 

acusação (fl. 349 - Ref: 53).

A Defensoria Pública Estadual, núcleo de Colíder, impetrou “habeas 

corpus” em favor do denunciado, o qual foi denegado (fls. 329/340 e 

404/418 - Ref: )

Ratificado o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução 

e julgamento (fl. 351 - Ref: 55), ocasião em que se ouviram as vítimas Elza 

Barbosa Vieira de Rezende, Mauro Clarestino Rezende e Alexandre Pinto 

da Silva, e, por fim, interrogou-se o acusado (fls. 445/457 - Ref: 109).

A vítima Rogério Vieira Rezende foi ouvida por meio de carta precatória 

(fls. 396/397 - Ref: 95).

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela condenação do 

acusado nos termos em que denunciado (fls. 480/496 - Ref: 121).

A defesa, por sua vez, argúi, preliminarmente, a nulidade da decisão que 

decretou a prisão preventiva. No mérito, pleiteia a absolvição por 

insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o afastamento da 

majorante do emprego de arma de fogo (fls. 500/506 - Ref: 126).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da combativa advogada dativa, o 

pleito ministerial merece acolhimento.

II.1 - Da preliminar de nulidade da decisão que decretou a prisão 

preventiva

Não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa da decisão que 

decretou a prisão preventiva do increpado.

Ao mesmo tempo em que o § 3º, do art. 282, do Código de Processo Penal 

estabelece que, ao receber o pedido de medida cautelar, o juiz 

determinará a intimação da parte contrária, ele também ressalva a 

necessidade de contraditório prévio às hipóteses de urgência ou de perigo 

de ineficácia da medida.

Nesse sentido, imperiosa a existência de compatibilidade entre a natureza 

da medida cautelar requerida e as circunstâncias do caso concreto para a 

instalação do contraditório prévio, pois que, em determinadas 

circunstâncias, a ciência prévia a respeito poderá frustrar o objetivo 

pretendido.

E, no particular, mostrou-se razoável a postergação do contraditório, não 

só pela gravidade em concreto das condutas imputados ao denunciado, 

mas também por conta de sua biografia, respondendo, condenado ou 

cumprindo pena por outros crimes graves, até mesmo equiparado a 

hediondo (auto de prisão em flagrante por receptação Código 104821, 

auto de prisão em flagrante por roubo majorado Código 104896, processo 

criminal Código 105021 que apura delito de receptação; processo criminal 

Código 105314 que apura delito de roubo majorado, todos da Comarca de 

Colíder).

Logo, restaram demonstradas as exceções da urgência e do perigo de 

ineficácia da medida, circunstâncias autorizadas para o diferimento do 

contraditório, tanto que houve a impetração de habeas corpus à Instância 

Superior, que manteve a segregação em sua integralidade.

No respeitante, precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 

E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

A orientação desta Corte está sedimentada no sentido de que a 

decretação da prisão preventiva prescinde da realização de um 

contraditório prévio, haja vista o art. 282, § 3º, do Código de Processo 

Penal mitigar tal exigência no caso de urgência ou de perigo de ineficácia 

da medida. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 71.371/BA, Rel. 

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

30/06/2016, DJe 01/08/2016);

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA 

DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. OFENSA AO ART. 

282, § 3º, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ILEGALIDADE NÃO 

CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. - A jurisprudência deste 

Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a regra 

do art. 282, § 3º, do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, 

ante sua natureza emergencial, mas tão somente às medidas cautelares 

diversas da prisão, podendo o magistrado, inclusive, decretar a constrição 

cautelar de ofício no curso do processo, nos termos do art. 311 do CPP. 

Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 

41.459/BA, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 

29/05/2015).

II.2 - Do Mérito

II.2.1 - Da autoria e materialidade

A materialidade e a autoria delitiva vêm caracterizadas pelo termo de 

exibição e apreensão, termos de entrega, termos de declaração e termos 

de reconhecimento fotográfico de pessoa (fls. 32/34, 35/38, 40/41, 47/48, 

51/2, 53/54, 58/60, 63/64, 65, 66/67, 71/72 e 75 - Ref: 1) e pela prova oral 

produzida.

Na fase inquisitorial, RÔMULO limitou-se a negar os fatos a ele imputados 

sem acrescentar mais detalhes (fls. 122/124 - Ref: 1).

No pretório, da mesma forma, negou os fatos descritos na denúncia, mas 

desta vez acrescentou detalhes. Inicialmente, informou já ter sido 

apreendido na companhia de Adriano quando adolescente pela prática de 

assalto. Disse que no dia dos fatos trabalhava por diária em uma fazenda 

localizada nas proximidades da usina de Colíder, onde estavam presentes 

sua mãe, irmã e um amigo de sua genitora. Afirmou que este último, que 

não soube dizer o nome, é responsável pela declinada propriedade rural e 

o contratou para o serviço, mas que não o arrolou como testemunha para 

não prejudicá-lo. Esclareceu ter comprado o rádio comunicador 

encontrado em seu poder pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), às 23h00 quando um rapaz o ofereceu na via pública ao retornar 

para sua residência. Alfim, confirmou ter descumprido as medidas 

cautelares contra si impostas quando da prisão em flagrante no dia 

17/04/2017 (Ref: 109 e mídia digital).

Entanto, a versão defensiva restou isolada nos autos.

As vítimas, sempre que ouvidas, relataram harmonicamente os fatos e 

reconheceram o denunciado, sem margem de dúvidas, como sendo um 

dos agentes criminosos.

Mauro Claristino de Rezende esclareceu que, no dia dos fatos, ao chegar 

em sua propriedade rural, avistou 04 (quatro) rapazes parados simulando 

o conserto de 02 (duas) motocicletas. Depois de adentrar a fazenda, tais 

pessoas foram ao seu encontro e solicitaram o empréstimo de 

ferramentas para o reparo dos automotores, momento em que anunciaram 

o assalto mediante emprego de arma de fogo, um revólver e uma 

espingarda calibre 20. Os criminosos exigiam a entrega de uma pistola e 

de dinheiro referente à venda de um automóvel Honda/Fit. Afirmou a eles 

que não tinha quaisquer dos objetos exigidos, mas que possuía uma 

espingarda, que foi arrebatada por eles. Pediu aos agentes que não 

assustasse sua esposa, pessoa doente e que faz uso de muitos 

medicamentos. Foram amarrados e obrigados a deitar no chão e na 

oportunidade teve as alianças, um relógio e um aparelho celular 

subtraídos. Acrescentou que a vizinha os contatou por telefone, ocasião 

em que esta e seu filho de apenas 05 (cinco) anos - que ficou muito 

assustado - também foram feitos reféns. Permaneceram sob a ação 

criminosa por cerca de 03 (três) horas e recuperaram parte dos bens, 

incluindo a caminhonete, por exceção dos pertences de ouro, relógios, 

motosserra, roçadeira, compressor e rádio comunicador. Não conseguiu 

reconhecer qualquer dos suspeitos porque, por determinação deles, a 

todo tempo manteve a cabeça baixa. No entanto, sua esposa e filho 

conseguiram fazê-lo por ter trocado olhares com eles (Ref: 109 e mídia 

digital).

Elza Barboza Vieira de Rezende, Alexandre Pinto da Silva e Rogério Vieira 
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de Rezende narraram detalhadamente a sequência dos eventos 

exatamente como o ofendido Mauro, acrescentando um ou outro detalhe, 

além dos bens pessoais que foram subtraídos, mas sempre em 

conformidade no essencial, todos reconhecendo com absoluta certeza o 

increpado como um dos autores do delito. Elza, em relato muito 

emocionado, acrescentou ainda ser portadora de pressão alta e 

depressão, submetendo-se a tratamento na Cidade de Sinop, além da 

agressividade dos criminosos, que pareciam estar sob o efeito de 

entorpecentes (fls. 47/48, 53/54, 60/67 e 445/457 - Refs: 1 e 109 e 

respectivas mídias digitais).

Então, vê-se que a prova administrativa foi coroborada em juízo, 

ratificadas as declarações e os reconhecimentos anteriores das vítimas.

Depois, na oportunidade em que o denunciado foi detido, estava de posse 

de um rádio comunicador da marca Intelbras, objeto que foi subtraído das 

vítimas.

Aliás, inverossímil sua escusa, de que teria adquirido tal bem de pessoa 

que lhe teria oferecido na via pública, não só pelo horário 23h00 e pelo 

valor da transação, mas também porque foi ele detido no dia imediatamente 

superior à prática delitiva em poder do rádio comunicador, sem falar que 

tal dispositivo sozinho não lhe teria qualquer serventia, pois que 

imprescindível dois ou mais aparelhos para viabilizar seu funcionamento.

A par disso, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do acusado 

e do adolescente infrator, Adriano Lopes de Aquino, como autores do fato 

(fls. 47/48, 53/54, 60/67 - Ref: 1), o que foi confirmado por elas no 

pretório.

E tal reconhecimento é referendado até pelas palavras de RÔMULO, que 

confirmou já ter sido apreendido, quando menor, juntamente a Adriano por 

ato infracional análogo a roubo.

Assim, também no que toca ao crime de corrupção de menores, pelo 

simples fato de o increpado ter praticado grave infração penal com o 

declinado adolescente, agora como pessoa maior e imputável, pouco 

importa a prévia ou efetiva corrupção dele, uma vez que se trata de crime 

formal ou de consumação antecipada.

No respeitante, a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 500 do STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA 

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 

formal.”

Inafastável, pois, a condenação diante desse quadro probante.

II.2.2 - Das majorantes do emprego da arma de fogo, do concurso de 

agentes e da restrição da liberdade das vítimas

Embora as armas de fogo utilizadas na ação criminosa não tenha sido 

apreendidas, e, consequentemente, submetidas à perícia, a causa de 

aumento do emprego de arma, além do concurso de agentes - pois que 

dois dos agentes foram reconhecidos, um deles menor de idade -, está 

bem delineada, haja vista os seguros depoimentos dos ofendidos.

Cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima - que 

neste caso eram quatro - assume máxima relevância, sobretudo quando é 

coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como na 

espécie, ausente interesse seu em increpar, graciosamente, o acionado.

Nessa senda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. 

ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 

INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I 

- Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do 

Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma 

utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar 

evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do 

condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de 

captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a 

utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a 

apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de 

lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e 

perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui 

exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto 

ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a 

utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - 

Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial 

lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma 

defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e 

rejeitados, por maioria.” (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro 

GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011);

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA 

MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 

COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS). 

MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO 

JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE MANTIDA. REEXAME DE 

PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS 

DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL - 

CP. PEDIDO PREJUDICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese 

de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve 

ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, 

considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito 

para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A 

Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o 

entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de 

arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando 

comprovada sua utilização por outros meios de prova. No caso em 

apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante 

em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que 

foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que 

afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. 3. A jurisprudência 

desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a configuração da 

majorante de restrição da liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima 

deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob 

pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos. 

Precedentes. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, com base 

nas provas dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento de 

pena, sobretudo porque as vítimas permaneceram subjugadas por mais de 

2 (duas) horas e também foram trancadas em um quarto, tempo relevante 

e mais que o suficiente para a consumação do crime, não havendo como 

se afastar a majorante, haja vista ser necessário o reexame aprofundado 

de provas, inviável em sede de habeas corpus. (...) Habeas corpus não 

conhecido.” (HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA 

TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018);

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE 

FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR OUTRAS 

PROVAS, INCLUSIVE TESTEMUNHAL. (...) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal 

pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus 

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o 

não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência 

de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) 3. A Terceira Seção 

deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é 

despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da 

majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros 

elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na 

hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu 

emprego. (...)” (HC 448.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Confira-se precedente desta Casa de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA 

E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – “AUSÊNCIA DO 

TERMO DE RECONHECIMENTO” – NEGATIVA DE AUTORIA – ARMA NÃO 

APREENDIDA OU PERICIADA – CONCURSO DE PESSOAS – APELANTE 

“DETIDO SOZINHO” – CONCURSO FORMAL DE CRIMES COMO “ÚNICO 

EMPECILHO” PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO (...) 

RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA MEDIANTE EXIBIÇÃO DE 

FOTOGRAFIA – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS 

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS GUARDAS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA 

DE LAVRATURA DO TERMO DE RECONHECIMENTO – A AUSÊNCIA DE 

LAVRATURA DE TERMO DE RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO INDUZ 

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – JULGADOS DO STF E TJMT – EMPREGO 

DE ARMA CONFIRMADO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – DISPENSÁVEL 

APREENSÃO E PERÍCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – MAJORANTE 

PRESERVADA – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EVIDENCIAM QUE O 

ROUBO FOI PRATICADO PELO APELANTE COM OUTRAS DUAS PESSOAS 
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NÃO IDENTIFICADAS – A INCIDÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS NÃO 

PRESSUPÕE A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR, SE COMPROVADA A 

CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME 

– JULGADOS STJ E TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – CONCURSO 

FORMAL RECONHECIDO – VÍTIMAS DISTINTAS – JULGADO DO STJ (...) 

“Reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A lei processual penal não 

exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, 

devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. 5. 

Presença de elementos seguros para manter a condenação do recorrente: 

prisão em flagrante; depoimentos dos policiais e das vítimas e 

reconhecimento do réu ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. 6. 

Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento”. 

(STF, RHC nº 119439/PR) “Para a incidência da majorante prevista no art. 

157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, 

desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais 

como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas.” (STJ, HC 

176983 / RJ) “Cabalmente comprovado nos autos pelas provas 

produzidas, que o crime de roubo foi praticado em conjunto com outros 

partícipes, imperiosa a incidência da causa de aumento de pena do 

concurso de pessoas.” (TJMT, Ap nº 421/2015) A “prática do crime de 

roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o 

reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes 

do STJ.” (STJ, HC 366078/SC) (...).” (Ap 3001/2017, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA C MARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2017, 

Publicado no DJE 28/04/2017).

 Ressalta-se neste tópico, outrossim, que, pelos relatos das vítimas, 

incidiria ainda a qualificadora da restrição da liberdade, porquanto foram 

elas privadas de liberdade por tempo razoável, de aproximadamente 03 

(três) horas, estando entre elas uma criança de apenas 05 (cinco) anos 

de idade, tudo na forma do inciso V, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Entanto, tal qualificadora, a par de não capitulada na peça inicial, sequer 

foi descrita, pelo que impossível a sua incidência, na forma do art. 383 do 

Código de Processo Penal, sob pena de violação ao contraditório e à 

ampla defesa.

E, encerrada a instrução probatória, diante da reiteração da restrição da 

liberdade informada perante a autoridade policial, ainda assim não houve 

aditamento da denúncia, consoante o art. 384 do indicado Estatuto 

Processual Penal.

Ressalta-se, todavia, que a impossibilidade de enquadrar a restrição da 

liberdade das vítimas como qualificadora não obsta sua consideração na 

dosimetria da pena, especificamente nas circunstâncias do delito, como 

previsto no art. 59 do Código Penal.

II.2.3 - Do concurso de crimes

Em uma perspectiva garantista penal integral, o caso concreto está melhor 

enquadrado no concurso formal próprio ou perfeito, em respeito aos 

anseios de uma nova dogmática penal em consonância com os direitos e 

garantias fundamentais do ser humano.

Com efeito, em um juízo meramente cartesiano, é bastante claro que o 

agente que, mediante uma ação dolosa, subtrai bens de diversas pessoas 

que se encontram no interior de uma propriedade, pratica o injusto típico 

em relação a cada uma delas.

Porém, a dificuldade está em se aferir o desígnio autônomo, 

concretamente, em relação a cada uma daquelas vítimas. Assim, vale 

perguntar, a ação foi dirigida: a) a subtrair individualmente cada uma das 

pessoas existentes em um imóvel? ou b) a subtrair o patrimônio de quem 

quer que esteja na localidade?

De acordo com a prova produzida, a conduta dos agentes criminosos foi 

dirigida a surrupiar uma pistola e montante em dinheiro decorrente da 

venda de um automóvel Honda/Fit, quem quer que fossem as vítimas.

E, ao adentrar a propriedade, ao verem o desencontro das informações, 

passaram a subtrair os bens que guarneciam a propriedade rural e os 

pertences pessoais de cada uma das vítimas.

Assim, da situação fática, o significado da ação está mais voltado para a 

subtração patrimonial do que fosse encontrado na propriedade do que 

propriamente para as vítimas em si, independentemente de quantas lá 

estivessem na oportunidade.

Como bem descreve Cezar Roberto Bitencourt:

“Vives Antón - depois de uma revisão crítica da filosofia da ação, desde a 

concepção cartesiana da mente até o funcionalismo sociológico e 

psicológico - parte de um exame da teoria da ação comunicativa. Vives 

Antón questiona o entendimento da ação no direito penal como 

consequência da concepção cartesiana. Na verdade, segundo essa 

concepção, a ação era entendida como um fato composto de aspecto 

físico (movimento corporal) e de um aspecto mental (a vontade). Em razão 

da contribuição da mente era possível distinguir ontologicamente os fatos 

humanos dos fatos naturais e dos fatos dos animais. No entanto, a 

evolução da filosofia da ação admite o abandono de concepções 

ontológicas e uma mudança na concepção da ação. Renuncia-se a um 

conceito ontológico, como algo que ocorre, que as pessoas fazem e que 

constitui o substrato do valorado nas normas. Por conseguinte, para que 

se possa avaliar se existe uma ação não é necessário o socorro de 

parâmetros psicofísicos, mediante o recurso da experiência.

A ação deve ser entendida de forma diferente, não como ‘o que as 

pessoas fazem’, mas como o significado do que fazem, isto é, como um 

sentido. Todas as ações não são meros acontecimentos, mas têm um 

sentido (significado), e, por isso, não basta descrevê-las, é necessário 

entendê-las, ou seja, interpretá-las. Diante dos fatos, que podem 

explicar-se segundo as leis físicas, químicas, biológicas ou matemáticas, 

as ações humanas hão de ser interpretadas segundo as regras ou 

normas.

De acordo com estes pressupostos, não existe um conceito universal e 

ontológico de ação. Não há um modelo matemático, nem uma fórmula 

lógica, nem qualquer classe de teoria científica experimentada e verificada 

que nos permita oferecer um conceito de ação humana válido para todas 

as diferentes espécies de ações que o ser humano pode realizar. E mais 

que isso: as ações não existem antes das normas (regras) que as 

definem. Fala-se da ação de furtar porque existe antes uma norma que 

define essa ação. Sintetizando, a ação, cada ação, possui um significado 

determinado, certas práticas sociais (regras ou normas) que identificam 

um comportamento humano perante outros”.

Portanto, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático contra 

o patrimônio de vítimas diferentes perfeitamente individualizados (como 

aparelhos celulares, carteiras, joias, documentos, dinheiro, maquinário e 

automóvel), não demonstrado o desígnio autônomo em relação a cada uma 

delas, mas simplesmente a ação oportuna em um mesmo contexto fático, 

incidente o concurso formal próprio ou perfeito descrito no art. 70, “caput”, 

1ª parte, do Código Penal.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal e, 

por consequência, CONDENO o acusado RÔMULO DOS SANTOS, mais 

conhecido por “Roni”, por infração ao art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 157, 

§ 2º, incisos I e II, por quatro vezes, na forma do art. 70, “caput”, 1ª parte, 

tudo na forma do art. 69, estes do Código Penal.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena.

IV.1 - Da corrupção de menores

A culpabilidade é normal à espécie.

O réu é primário uma vez que não possui antecedentes criminais ante a 

inexistência de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. 

Porém, somente a título ilustrativo e sem qualquer reflexo na pena, 

responde ele por outros crimes graves (auto de prisão em flagrante por 

receptação - Código 104821; auto de prisão em flagrante por roubo 

majorado Código 104896; processo criminal Código 105021 que apura 

delito de receptação; processo criminal Código 105314 que apura delito de 

roubo majorado, todos da Comarca de Colíder).

Sem informações quanto à conduta social; personalidade, motivo, 

circunstâncias e consequências do crime identicamente normais para o 

tipo, sem qualquer influência o comportamento da vítima. Assim, fixo a 

pena-base no mínimo, em 01 (ano) de reclusão.

Não estão presentes agravantes, mas incidente a atenuante da 

menoridade relativa, uma vez que o acionado era menor de 21 (vinte e um) 

anos quando da prática delitiva, nascido em 29/07/1998, prevista no art. 

65, inciso I, do Código Penal. Porém, sem reflexo na pena, estando a 

pena-base no linde inferior, na inteligência da Súmula 231 do Superior 

Tribunal de Justiça:

"Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Não há causas de aumento ou de redução, restando definitiva naqueles 

termos, em 01 (um) ano de reclusão.

IV.2 - Dos roubos majorados em concurso formal

A culpabilidade é acentuada diante da agressividade do réu quando da 

prática delitiva, seja pelas constantes ameaças de morte, seja ao encostar 

o cano da arma na cabeça das vítimas, tendo sido inclusive alertado por 

uma delas que sua esposa sofria de pressão alta e depressão, seja pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 568 de 635



menosprezo e indiferença para com tais enfermidades e com a presença 

de uma criança de apenas 05 (cinco) anos de idade.

O réu é primário uma vez que não possui antecedentes criminais ante a 

inexistência de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. 

Porém, somente a título ilustrativo e sem qualquer reflexo na pena, 

responde ele por outros crimes graves (auto de prisão em flagrante por 

receptação - Código 104821; auto de prisão em flagrante por roubo 

majorado Código 104896; processo criminal Código 105021 que apura 

delito de receptação; processo criminal Código 105314 que apura delito de 

roubo majorado, todos da Comarca de Colíder).

Sem informações quanto à conduta social.

A personalidade do réu é voltada para a prática de crimes, pois, ainda que 

desconsiderada sua extensa folha de antecedentes, uma vez que não há 

sentença condenatória em seu desfavor, praticou o presente delito dois 

dias depois de beneficiado com a liberdade provisória com medidas 

cautelares diversas da prisão quando detido em flagrante delito por 

infração, em tese, ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 180 do Código Penal 

(Código 104821 da Comarca de Colíder).

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias da infração penal são exacerbadas, não só pela 

agressividade, menosprezo e indiferença às vítimas, mas também porque 

arrebatou duas outras desnecessariamente (vizinha e filho), pois que não 

se encontravam na propriedade rural, além de ter amarrados-as e 

privado-as de liberdade por tempo considerável, de aproximadamente 03 

(três) horas, sem falar que uma daquelas tinha apenas 05 (cinco) anos de 

idade.

As consequências do também são gravosas, pois que a vítima Elza 

Barbosa Vieira de Rezende, acometida de pressão alta e depressão, fato 

que inclusive foi alertado ao denunciado, teve seu quadro de saúde 

agravado por transtorno de estresse pós-traumático, o que evidente pelo 

teor de angústia de seu depoimento, mesmo com o decurso de quase 03 

(três) meses do fatídico evento.

O comportamento das vítimas foi submisso aos algozes, limitando-se a 

colaborar com as exigências que eram impostas, sem qualquer prática 

ofensiva ou potencializadora da ação criminosa.

Assim, havendo quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a 

pena-base em 4/8 (quatro oitavos) acima do mínimo, vale dizer, em metade 

acima do linde inferior, em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (dez) 

dias-multa.

Presente a agravante da dissimulação, pois que o acusado e seus 

companheiros simularam problemas com duas motocicletas para 

ludibriarem as vítimas, na forma do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código 

Penal), e, de outro lado a atenuante da menoridade relativa, uma vez que 

aquele era menor de 21 (vinte e um) anos quando da prática delitiva, 

nascido em 29/07/1998, consoante o art. 65, inciso I, do Código Penal, 

compenso-as de modo a manter a pena nos termos acima fixados, na 

forma do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso representativo da 

controvérsia no REsp 1.341.370/MT:

No respeitante:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 

543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONT NEA E 

REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na 

segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da 

confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso 

especial provido.” (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 

JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

Incidentes duas causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º, do 

art. 157 do Código Penal, ressaltando-se que, quanto ao inciso I, sem 

incidência a alteração promovida pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, 

porquanto mais gravosa ao prever aumento fixo de 2/3 (dois terços) 

quando a violência ou a grave ameaça é exercida com emprego de arma 

de fogo, haja vista que os delitos foram praticados em 18 de abril de 2018, 

na inteligência do art. 5º, inciso XL, da CRFB/88 e arts. 1º a 4º do Estatuto 

Repressivo Penal.

Assim, majoro a pena em 3/8 (três oitavos), alcançando 08 (oito) anos e 

03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Observado o concurso formal de 04 (quatro) crimes de roubo, violado o 

patrimônio de 04 (quatro) vítimas, aumento a pena em 1/4 (um quarto), em 

respeito ao art. 70, “caput”, 1ª parte, do Código Penal, o que perfaz 10 

(dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, a ser aplicada distinta e integralmente, 

consoante determina o art. 72 do Código Penal, sendo 04 (quatro) as 

infrações penais, resulta em 80 (oitenta) dias-multa (20 dias-multa 

multiplicado por 4):

“Multas no concurso de crimes

Art. 72 - No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta 

e integralmente.”

Assim, a reprimenda dos roubos em concurso formal totaliza 10 (dez) 

anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 

80 (oitenta) dias-multa.

IV.3 - Do concurso material de delitos

Presente o concurso material entre as infrações patrimoniais e a 

corrupção de menores, somam-se as penas, na determinação do art. 69 

do Código Penal, o que totaliza 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte 

e dois) dias de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

IV.4 - Da fixação do valor do dia-multa

Ausente informação quanto à situação econômica do increpado, fixo o 

valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em um trigésimo do salário mínimo 

mensal vigente ao tempo do fato, em atenção ao disposto nos arts. 49, § 

1º, e 60, ambos do Código Penal.

IV.5 - Do regime inicial de cumprimento de pena

Em face da graduação da pena, nos termos da alínea "a", do § 2º, do art. 

33, do Código Penal, estabeleço o REGIME FECHADO para início de 

cumprimento da reprimenda, sem efeito a detração do § 2º, do art. 387, do 

Código de Processo Penal, considerando estar ele detido desde 

19/04/2017 (fls. 24/25), prolatada esta sentença em tempo insuficiente de 

prisão provisória a detrair da reprimenda a fração de 1/6 (um sexto) para 

a progressão de regime.

 IV.6 - Da substituição da corporal por restritivas de direitos e suspensão 

condicional da pena

O patamar da pena, superior a 04 (quatro) anos, o emprego de grave 

ameaça contra a pessoa e a personalidade inclinada para a criminalidade 

impedem a substituição da corporal por restritivas de direitos e a um só 

tempo a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, incisos I 

e II e 77, "caput" e inciso II, do Estatuto Repressivo Penal.

V - DISPOSIÇÕES FINAIS

O réu não poderá apelar em liberdade, considerada a pena aplicada e o 

regime de cumprimento de pena estabelecido (fechado), bem ainda pelo 

fato de ter respondido o processo integralmente detido, presentes que 

estão os requisitos da segregação cautelar.

Condeno o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais, 

consoante o art. 804 do CPP. Mas defiro-lhe a gratuidade da justiça, pois 

que defendido pela Defensoria Pública (fls. 333/340 - Ref: 97), e, 

posteriormente, com a desativação desta nesta Comarca, por 

advogado(a) nomeado(a) (Refs: 53, 109 e 126), o que faz com que tais 

valores fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso 

de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tal obrigação do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Deixo de condenar o demandado ao pagamento de valor mínimo de 

indenização civil, ainda que parte dos bens subtraídos não tenham sido 

recuperados, por não haver tal matéria sido debatida durante a instrução 

processual e inexistir qualquer valor como parâmetro, sob pena de 

violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 387, inciso IV, do CPP).

Fixo os honorários advocatícios à causídica nomeada, Dr(a). Kamila de 

Moura Santos - OAB/MT nº 24.032, no montante de 05 (cinco) URH’s, 

considerando-se que a resposta à acusação foi genérica (01 URH), a boa 

argumentação dos memoriais escritos (02 URH’s) e a presença em 

audiência (02 URH’s), que deverão ser pagos pelo Estado de Mato 

Grosso, a quem compete prestar a assistência judiciária aos pobres, 

mediante certidão a ser requerida pela defensora dativa.

Antes do trânsito em julgado desta decisão, expeça-se guia de 

recolhimento provisória, na forma do art. 2º, parágrafo único e art. 107 da 

LEP e art. 1.566 da CNGC.

Advirta-se o increpado que a pena de multa deverá ser paga dentro de 10 

(dez) dias depois de transitada em julgado a presente sentença 

condenatória (art. 50 do CP, art 686 do CPP e art. 164 da LEP), podendo 

haver pedido de prorrogação por até três meses (art. 687, inciso I, do 

CPP) e/ou parcelamento mensal (art. 50 do CP, art. 687, inciso II e art. 169 

da LEP). Não havendo pagamento ou pedido de parcelamento, 

considerada a dívida de valor (art. 49 e 51 do CP) proceda-se à cobrança 
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judicial conforme o art. 688, inciso I, do CPP, observado o procedimento do 

art. 1.599 da CNGC.

Publique-se. Intimem-se, inclusive as vítimas, na forma do art. 201, § 2º, do 

Código de Processo Penal.

Cientifique-se o Ministério Público.

Com o trânsito em julgado:

a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b) Expeça-se o necessário ao cumprimento da pena em autos apartados 

de execução penal, observado o art. 983 da CNGC;

c) Comunique-se ao TRE/MT, ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório Distribuidor, 

cumprindo-se as demais determinações constantes do art. 982 da CNGC;

d) Remetam-se os autos à contadoria para o cálculo das custas e 

despesas processuais devidas;

e) Efetuados os cálculos acima mencionados, intime-se a parte ré para 

que efetue o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias;

f) Caso não efetuado o pagamento das custas e despesas processuais, 

encaminhe, a zelosa Secretaria Judicial, certidão contendo o referido 

débito para o Departamento de Controle e Arrecadação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para protesto ou inscrição 

em dívida ativa;

g) Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, observando-se em 

tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Intime-se o(a) acusado(a), pessoalmente, desta decisão, ficando desde já 

determinada a intimação por edital, caso se faça necessário.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Decisão prolatada às 15h53 do dia 03/09/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32597 Nr: 9-69.2001.811.0090

 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: REYNALDO MASSI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO FREIRE LEMOS, CANDIDA MARIA 

FREIRE LEMOS, CÂNDIDA FREIRE LEMOS, PEDRO JULIÃO FREIRE LEMOS, 

ANGELO FREIRE LEMOS, ANTONIO RAFAEL FREIRE LEMOS, PAULO 

EMILIO FREIRE LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charly Hoeger - OAB:12.668-MT, 

DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - 

OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A/MT, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT 12.089-A

 Vistos.

Diante da possibilidade de modificação do decisório, intime-se a parte 

embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do art. 1.023, § 2º, do NCPC.

Sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46580 Nr: 923-16.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDON FARIAS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pleito da parte autora à fl. 102.

O laudo pericial formulado pelo Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto - 

CRM/MT nº 6044 trouxe a exposição do objeto da perícia, a análise técnica 

ou científica realizada, a indicação do método utilizado e a resposta 

conclusiva a todos os quesitos que lhe foram exigidos, na forma do art. 

473 do Novo Código de Processo Civil.

E, quanto ao inconformismo da parte autora, em que aduz que o perito não 

levou em consideração os documentos médicos presentes nos autos, 

compreende-se que é obrigação da parte interessada portar os 

documentos necessários para realização da perícia, conforme o art. 473, 

§ 3º, do NCPC.

No que tange ao lapso temporal decorrido entre a realização da perícia e o 

protocolo do laudo neste Juízo, com o devido respeito, não há como se 

acolher o pleito de nova avaliação, uma vez que não há prejuízo em seu 

desfavor.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade da 

contestação apresentada.

Em seguida, intime-se o(a) advogado(a) da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente a impugnação à 

contestação e requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47512 Nr: 618-95.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALFALTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELA PEREIRA DE SOUZA 

MELO - OAB:MT/19.718, MARCELLO TERTO E SILVA - 

OAB:21.959-GO, NILO FERREIRA MACEDO FILHO - OAB:OAB/GO 

31767-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme certidão de fl. 70, houve interposição de embargos à execução, 

os quais foram distribuídos nesta Comarca virtualmente.

Assim, proceda a zelosa Secretaria Judicial com a digitalização deste feito 

e intimação das partes, a fim de cientificar-lhes de que o processo em 

epígrafe passará a tramitar de forma virtual, nos termos do art. 223 da 

CNGC.

Advirtam-se as partes de que deverão se manifestar, no prazo de 30 

(trinta) dias, acerca de eventual interesse na manutenção pessoal da 

guarda de algum documento original, conforme art. 12, § 5º, da Lei 

11.419/06 e art. 224 da CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Sem manifestação, remetam-se os autos físicos ao arquivo, lançando-se 

certidão de digitalização, com fulcro no art. 224, parágrafo único, da 

CNGC.

Em seguida, considerando que a parte autora recolheu as custas e taxas 

judiciais, remetam-se os autos à Contadoria para a conferência dos 

valores, devendo este certificar tal conferência.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29542 Nr: 454-79.2004.811.0091

 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: José Antonio de Freitas Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pulcheria Maria Medeiros de Azevedo, OTO 

MEDEIROS DE AZEVEDO, Cidival Terres, Maria Edith Pereira Terres, Cirlei 

Terres, Cilmara Aparecida Terres Passarini, Sidnei Terres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT, Thiago 

Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Código 29542 – Autos n. 454-79.2014.811.0091

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl.260, nomeio a Dra. Edson 

Campos de Azevedo inscrita na OAB/GO sob o nº 37.420/GO, para 

patrocinar os interesses do requerido Oto Medeiros de Azevedo.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação e demais manifestações, no prazo legal, advertindo-a da sua 

obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 

8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após o aporte da contestação do requerido, intimem-se as partes para, no 

prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir. Caso 

requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo comum de 

10 (dez) dias para que apresentem rol de testemunhas.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 3 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74988 Nr: 1772-43.2017.811.0091

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Nova Monte Verde/MT - Vara Única

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL Nº 01/2018

 O Exmo. Sr. Dr. Bruno César Singulani França, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte Verde, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em obediência ao disposto 

nos artigos 425 e 426 da Lei 11.689 de 09 de junho de 2008, que alterou 

os dispositivos do Decreto Lei nº 3.689 (Código Processo Penal 

Brasileiro), FAZ SABER a todos que virem que conhecerem do presente 

EDITAL a versão LISTA GERAL DE JURADOS DEFINITIVA desta Comarca 

para o 2º semestre do ano de 2018:

 LISTA 01:

1. Carmem Rosane Delagnolli, do Lar;

2. Aline Saab Muraro, médica veterinária;

3. Grazieli Mariano Moreira, ex-estagiária do fórum desta Comarca;

4. Ariane Ferreira da Silva, professora;

5. Thiago Barbosa Camargo;

6. Marny Alfredo Weiss Hepp, Servidor do INDEA;

7. Dione Bazani, agente de endemias;

8. Luiz Fernando dos Santos Moreira, Comerciante na Farmácia Vitória;

9. Andreia Christen, Agente de Saúde;

10. Hiago Ferro Nequinho da Silva, Escritório Globo;

11. Denis Ferreira, proprietário da Empresa Sonho Lar;

12. Milene Azevedo, enfermeira;

13. Ângela Polachini, Agente de Saúde da Comunidade de Alto Paraíso;

14. Anderson Christen Tenfen;

15. Andreia Christen, Agente de Saúde;

16. Simone Bittencourt, comerciante na Loja Kallagos Modas;

17. Everaldo Martins Vilela, farmácia Biofarma;

18. Gislaine Mantelli, administradora;

19. Sérgio de Carvalho Soares, ex-vereador;

20. Cleide Cristina Garcia Ribeiro da Silva, professora;

21. Neura Groch Campos, secretaria de assistência social;

22. Raul Tiago Pistori Schovank dos Santos, pecuarista/comerciante;

23. Thalita Filie Alves Moreira, enfermeira;

24. Aline Claudia Cordioli, contadora do Escritório Globo;

LISTA 02:

1. Valdinei de Oliveira Prado, professor;

2. Agna Urdiale dos Santos, contadora da Câmara Municipal;

3. Eduardo da Silva, autônomo;

4. Juarez Maciel, comerciante;

5. Andreia Avanzini, Escritório Jacarandá;

6. Orlando Sueck, comerciante;

7. Dioni Roberto Momm Tenfen, Contador em C&R;

8. Wanderson Zeczkowski Moresche, Comerciante na Droga Vida;

9. Andreia Alves Coelho, Secretaria de Educação;

10. Kamila Silva, Fisioterapeuta;

11. Ademar Boing, professor;

12. Carlos Eduardo Silva Negrão, dentista;

13. Cirene Aparecida da Rosa, zeladora na Creche;

14. Drielle Lamônica, Cooperativa de Crédito Sicred;

15. Márcia Regina Maciel, enfermeira;

16. Valdomiro Podalski, motorista da Secretaria de Saúde da Comunidade 

de São José do Apuy;

17. Eduardo Galvão, Comerciante;

18. Dadylene Freitas Barbosa, Servidora Púbica municipal;

19. Alcindo Coutinho Filho, Pecuarista;

20. Neuza Aparecida Soares Baleeiro Prado, Técnica de Educação na 

Escola Estadual;

21. Marinilson Soares, Comerciante no Mercado Popular;

22. Renato Martins Prates, Comerciante na Comunidade de São José do 

Apuy;

23. Carlos Henrique Erharter;

24. Janete Soares, assistente social e servidora pública na Prefeitura;

LISTA 03:

1. Gilma Freitas Macedo Assis, Comerciante em Loja Pimenta Rosa;

2. Joaquim Carlos Cardoso, Professor;

3. Moisés Zanrosso de Almeida Godoy, pintor;

4. Priscila Pizzi, Gerente no Banco do Brasil;

5. Daniela Homochinshi, Comerciante no Mercado Liderança;

6. Zenil Costa Galvão (Baiano), corretor de imóveis;

7. Tiago Schwank, professor;

8. Valcir Soares dos Santos, servidor público;

9. Kelly Unser, gerente no Banco do Brasil;

10. Nathalia Oliveira, atendente na Lotérica;

11. Heloísa Nantes Pereira, manicure;

12. Neide Dias de Melo, Professora;

13. Alzira Faitão, Sindicato Rural;

14. Marco Antônio de Almeida, atendente na Cimatel Material para 

Construções;

15. Angélica Deila Giustina, proprietário da Empresa Nova Centro (antiga 

Centromel);

16. Lilian Boing, Cartório Boing;

17. Creila Quinelato Filimberti, empresária;

18. Rodrigo Pilon, Representante Comercial/Agrozebu;

19. Ana Claudia Fernandes, servidora publica municipal cedida ao 

DETRAN/MT;

20. Bruno Betin, atendente no Mercado Central;

21. Cibeli Mariane Silveira, Dentista;

22. Jocinei Ribeiro, Comerciante na TV Assistência;

23. Aline Araújo da Hora;

24. Nathiele Martins, psicóloga;

25. Rosa Andreata, Do Lar;

JURADOS SUPLENTES:

1. Joice Tais Panerari, Cartório Boing;

2. Valdeir dos Santos Fernandes, empregado público dos Correios;

3. Carla Vanessa Gozzi Vaccaro, Comerciante (empresa Constrel);

4. Railson da Silva Santos, Comerciante em Padaria Chocolate com 

Pimenta;

5. Adriano Farias, Pecuarista;

6. Gilmar de Lima, pecuarista;

7. Jaime Vicente Mariano, funcionário Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A;

8. Hugo Flávio Vasconcelos, Engenheiro Florestal;

9. Eduardo Wiedemann Cassaroti, professor;

10. Elidia Pontes, atendente na Farmácia Nossa Senhora Aparecida;

11. Jair Alves Silva, Controlador Interno da Câmara;

12. Juarez Maciel, Comerciante;

13. Danielly Rodrigues, técnica em Zootecnia;

14. Fernanda Lehmann Nagel, professora;

15. Regina Celia Gomes de Moraes, servidora publica da Sec. De Saúde;

Em conformidade com o artigo 426 do Código de Processo Penal "A lista 

geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será 

publicada pela imprensa, até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 571 de 635



em editais afixado à porta do Tribunal do Júri;

§ 1º. A lista poderá ser alterada, de ofício ou mediante reclamação de 

qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua 

publicação definitiva;

§ 2º. Juntamente com a lista, serão transcritos os arts. 426 a 436 deste 

Código;

Os artigos 436 a 446 da Lei 11.689 dispõem o seguinte:

 Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

 § 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

 § 2º A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

 “Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

 I – o Presidente da República e os Ministros de Estado;

 II – os Governadores e seus respectivos Secretários;

 III – os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

 IV – os Prefeitos Municipais;

 V – os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

 VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

 VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

 VIII – os militares em serviço ativo;

 IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

 X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)

 “Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

 § 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

 § 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR)

 ‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR)

 ‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR) ‘Art. 441. 

Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado 

sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR)

 ‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR)

 ‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR)

 ‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)

 ‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.’ (NR)

“Art. 446: Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código”. (NR) e para 

que ninguém possa alegar ignorância, determinou o MM Juiz a lavratura do 

presente Edital de conhecimento e intimação de todos os jurados e 

jurisdicionados, devendo ser ele afixado no átrio do Fórum, no local de 

costume, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nova Monte Verde/MT, 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 1143-79.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos florencio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41405 - Autos n. 1143-79.2011 . 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 06 de setembro de 2018 às 

13h45.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 03 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52053 Nr: 107-46.2014.811.0107

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte Autora para que apresente endereço detalhado da parte requerida, 

conforme oficio de ref. 40.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-05.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE (EXEQUENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

IVANILDO FERREIRA DO ARTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

 

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, 4 de setembro de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010222-22.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BADIA TAVERA MACHADO (REQUERENTE)
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YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010222-22.2016.8.11.0106 REQUERENTE: BADIA TAVERA 

MACHADO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Consta do Id. 7958488 que a 

requerida efetuou o pagamento, conforme comprovante em anexo. O 

requerente pediu a expedição de alvará referente aos valores já 

depositados, Id. 11563867, o que permite concluir que anuiu com o ali 

disposto, estando preclusa a oportunidade para manifestação em 

contrário. Logo, verifica-se que a executada cumpriu integralmente com a 

sua obrigação, razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo com fundamento no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente alvará na forma 

requerida (Id. 11563867), em conta informada pelo advogado do 

exequente. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

independentemente de nova determinação, com as baixas de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Novo São Joaquim/MT, 8 de fevereiro de 2018. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010557-41.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RENATA GONCALVES SILVA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

 

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, 4 de setembro de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCAL (REQUERENTE)

ANA PAULA DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000005-05.2017.8.11.0106 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

MARCAL REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos 

C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Liminar, promovida por 

CARLOS EDUARDO MARCAL, em face de UNIAO NORTE DO PARANA DE 

ENSINO LTDA, ambos já devidamente qualificados nos autos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Depreende-se dos autos que a lide tem por objeto o contrato nº 

000000160287450, o qual, segundo o autor, não foi contraído por ele junto 

à empresa ré. Todavia, verificou-se a existência do processo nº 

8010007-12.2017.8.11.0106, também ajuizado pelo autor, que possui 

identidade de partes, objeto e causa de pedir a este feito. O processo nº 

8010007-12.2017.8.11.0106, protocolado em 24 de Janeiro de 2017, 

encontra se concluso para julgamento. Assim, determina os Art. 301, § § 

1º, 3º, do Código de Processo Civil, que há litispendência quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada e quando se repete a ação que está 

em curso. Caracterizada a litispendência, necessário se faz a extinção do 

processo posteriormente inaugurado. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada a existência de 

litispendência entre ações, necessária se faz a extinção do segundo 

processo.(TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 15896/2002 - 

CLASSE II - 20 - COMARCA CAPITAL). DISPOSITIVO I. Diante do exposto, 

com fulcro no Art. 337, §5º c/c Art. 485, V, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pelo 

reconhecimento da litispendência. Sem custas e sem honorários, por força 

do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010379-92.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EDMISON DAS MERCES DE SOUZA (EXEQUENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes quanto ao 

bloqueio eletrônico frutífero realizado no id. 14089970. 

Concomitantemente, solicite-se ao Departamento de Depósitos Judiciais a 

vinculação dos valores bloqueados a estes autos. Novo São Joaquim, 4 

de setembro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010601-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ARIANNE STEFFANI GONCALVES QUEIROZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010601-60.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ARIANNE STEFFANI 

GONCALVES QUEIROZ DA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/C Indenização 

Por Danos Morais Com Pedido de Liminar, promovida por ARIANNE 

STEFFANI GONÇALVES QUEIROZ DA SILVA em face da requerida TIM., 

todos já devidamente qualificados nos autos. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se dos autos que a lide tem 

por objeto dívida decorrente do contrato nº GSM0111397921418 o qual, 

segundo a autora, não foi contraído por ela junto à empresa requerida. 

Todav ia ,  ve r i f i cou -se  a  e x i s t ê n c i a  d o  p r o c e s s o  n º 

8010600-75.2016.8.11.0106, também ajuizado pela autora contra a mesma 

requerida com idêntico objeto e causa de pedir a este feito. O processo nº 

8010600-75.2016.8.11.0106, protocolado em 22 de setembro de 2016, às 

11h:55min, encontra-se atualmente concluso para julgamento. Já esse 

processo, foi distribuído no mesmo dia, em que houve a distribuição do 

processo acima mencionado, qual seja 22/09/2016, porém às 12h:00min. 

Verifica-se, portanto, em atenção ao disposto no art. 337, § 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil, que há litispendência, já que foi reproduzida 

ação que está em curso. Caracterizada a litispendência, necessário se 

faz a extinção do processo posteriormente inaugurado. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: AGRAVO RETIDO - OCORRÊNCIA DE 

LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Constatada 

a existência de litispendência entre ações, necessária se faz a extinção 

do segundo processo.(TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Nº 

15896/2002 - CLASSE II - 20 - COMARCA CAPITAL). Diante do exposto, 

com fulcro no Art. 337, §5º c/c Art. 485, V, ambos do Código de Processo 

Civil, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, pelo reconhecimento da litispendência. Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. TRASLADE-SE cópia desta sentença para o processo nº 

8010600-75.2016.8.11.0106. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE. Hudyane Marques de 

Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36150 Nr: 442-48.2007.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flaviano Diego de Campos Querino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente seus dados bancários, bem como os dados bancários do 

requerente (banco, agência, número da conta e CPF), indicando o valor de 

seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato 

de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72515 Nr: 7-25.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961, Leonilson Raimundo Machado - 

OAB:11961-A

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte exequente para que se 

manifeste sobre a juntada de carta precatória de 03/09/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 293-71.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA DE SOUSA SANTOS, FLAVIO COSTA 

FRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (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.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial (transação com homologação judicial), o presente procedimento 

reger-se-á pelas normas do art. 528 e ss. do Novo Código de Processo 

Civil.

 Desta feita, DETERMINO a intimação pessoal do Executado para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no montante de R$ 729,81 

(setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), prove que o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, contando-se o prazo apenas em 

dias úteis (art. 219, CPC/15).

Consigne no mandado que, descumprida a ordem acima, protestar-se-á o 

título judicial, bem como decretar-se-á sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três meses), consoante previsto nos §§1º e 2º, do art. 528, do CPC/15.

Descumprida a obrigação, certifique-se o decurso do prazo “in albis”, a 

justificação ou a comprovação do pagamento, e, após, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

observando-se a prerrogativa disposta no art. 186.

 Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68520 Nr: 214-58.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Promova a escrivania a intimação do médico perito nomeado para entrega 

do laudo em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Inobstante, intime-se o requerente para informar se o autor realizou perícia 

médica judicial.

 Com a juntada do laudo médico, cite-se a Autarquia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81587 Nr: 1986-85.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Emanuelle Souza Ananias, Deisieli de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Ananias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da Exequente (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.

Haja vista que o título que embasa a pretensão executória detém natureza 

judicial (transação com homologação judicial), o presente procedimento 

reger-se-á pelas normas do art. 528 e ss. do Novo Código de Processo 

Civil.

 Desta feita, DETERMINO a intimação pessoal do Executado para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no montante de R$ 

887,62(oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, contando-se o 

prazo apenas em dias úteis (art. 219, CPC/15).

Consigne no mandado que, descumprida a ordem acima, protestar-se-á o 

título judicial, bem como decretar-se-á sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três meses), consoante previsto nos §§1º e 2º, do art. 528, do CPC/15.

Descumprida a obrigação, certifique-se o decurso do prazo “in albis”, a 

justificação ou a comprovação do pagamento, e, após, intime-se a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se a 

prerrogativa disposta no art. 186.

 Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66990 Nr: 950-13.2015.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Rafael Gomes Neto - OAB:MT nº 16.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, declaro consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva de um veículo veículo marca Fiat, 

modelo Strada Trek CE FLEX, cor Branca, placa NJA 1656, chassi 

9BD27808A87075246, ano 2008, Renavan 969087063, descrito na petição 

inicial, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva 

a apreensão liminar, bem como declaro EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do 

autor no valor de 10% do valor da causa.Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66139 Nr: 534-45.2015.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - OAB:, 

James Rogério Baptista - OAB:SP nº196.274-N, Juliano Marques 

Ribeiro - OAB:MT nº8.973-B, Marcos da Silva Borges - OAB:MT 

nº8039-A, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:273.835-N/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.196/197), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, devendo referidos valores 

serem depositados na conta indicada à fl. 157.

Ainda, os valores referentes as parcelas vencidas em favor da parte 

autora deverão ser depositados na conta indicada à fl. 178.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70678 Nr: 1721-11.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Leila Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides Mosselin Garcia (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

11.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52810 Nr: 5-17.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Teixeira Colombo, Edilson Pereira 

Amorim, Junior Rafael Alves Rodrigues, Lucas Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Rynaldo Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para apresentar resposta a 

acusação dos réus: Lucas Alves Rodrigues e Edilson Pereira Amorim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68666 Nr: 935-64.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

Advogado Dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Antonio 

Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18.254/B, para proceder a defesa do 

réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45230 Nr: 1029-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvin Aparecido Carmo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o réu KELVIN APARECIDO CARMO DOS SANTOS, já 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 

129, §9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a 

dosar a pena do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59038 Nr: 2493-42.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Marty Nerys Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:MT/19.897

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. 

Vanderlandis da Silva Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a 

defesa do réu, para tanto apresentar as razões da apelação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 2120-74.2017.811.0022

 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: Darliane Correa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

Advogado Dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Welson 

Gaiva Marino - OAB/MT nº 14033, para promover a defesa do requerente, 

para tanto apresentar impugnação a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 1252-96.2017.811.0022

 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: JRAV, ALdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para promover a defesa dos 

Requerentes, mais precisamente para tomar ciência da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63707 Nr: 2072-18.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ramos Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Macedo Galvão - 

OAB:MT/15668

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito republicando a intimação, para que o patrono do réu apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 160-49.2018.811.0022

 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): Antonio Carlos Daguano, Francisco Carlos de 

Souza, Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 05 (cinco) 

dis manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 39 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo Medeiros Araújo - OAB/MT nº 

13.068, para proceder a defesa do réu Alberto de Almeida Paixão, 

intimando-o para apresentar a resposta à acusação em favor do acusado, 

no prazo legal, intimando-o da presente decisão de ref: 39.

 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, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla 

Fainina Freitas Campos Ribeiro - OAB:16.495/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, em cumprimento 

ao despacho de Ref: 43 - nomeio como Advogado Dativo o causídico 

militante nesta municipalidade - Dr. JOÃO FAUSTINO NETO - OAB/MT nº 

10.364-A, para proceder a defesa dos réus Gleysson Gonçalves da Silva 

e Ricardo Pereira Moraes, intimando-o para apresentar a resposta à 

acusação em favor dos acusados, no prazo legal, intimando-o da 

presente decisão de ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52901 Nr: 59-80.2016.811.0022

 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 Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonisio Coletti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Vicente da Silva 

Stefens - OAB:MT17.196A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sra. 

Oficiala de Justiça de Ref: 50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 2006-04.2018.811.0022

 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: Comissão de Festas do Sindicato Rural de Pedra Preta

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de alvará judicial, por sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para autorizar a realização do referido 

evento, em favor do requerente, nos moldes expostos acima, desde que 

observadas as seguintes cautelas:•é expressamente proibida a venda ou 

fornecimento de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas e ou 

quaisquer substâncias que causem dependência física ou psíquica a 

menores de 18 (dezoito) anos, conforme artigo 81 da Lei n.º 8.069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente);•é expressamente proibido o 

ingresso ou permanência no evento de crianças e adolescentes sem o 

acompanhamento dos pais ou representante legal, conforme artigo 149, 
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inciso II, da Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente) nas 

seguintes formas: (I) Crianças sem o acompanhamento dos pais ou 

responsáveis; (II) Adolescentes com idade igual ou superior a 12(doze) 

anos e inferior a 16(dezesseis), após as 22h00min e (III) Adolescentes 

com idade igual ou superior a 16(dezesseis) anos e inferior a 18(dezoito) 

anos, após as 03h00min;•o organizador do evento deverá observar a Lei 

de Posturas Municipais no que pertine ao volume do som;•o organizador 

deverá providenciar o competente alvará de vistoria do executivo 

municipal e do corpo de bombeiros;•o presente alvará deverá ser fixado 

em lugar visível e de fácil acesso (ECA, art. 74, parágrafo único), dentro 

do local do evento;Compete aos organizadores do evento, juntamente com 

o Conselho Tutelar da comarca, fiscalizarem, em sua plenitude, o 

cumprimento do presente Alvará, sob pena de cassação do referido 

Alvará, sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas e 

penais.Comunique-se o Conselho Tutelar.Oficiem-se as Polícias, Civil e 

Militar, desta Comarca, para que tomem conhecimento do evento, bem 

como prestarem informações necessárias a seus organizadores e 

realizarem a fiscalização do evento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MODA KIHARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000053-22.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado do para efetuar 

pagamento do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Fica cientificado que após o transcurso do prazo para o pagamento (art. 

523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 

impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no artigo 525 

do CPC, conforme despacho ID. 14904250. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010166-81.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SILVEIRA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010166-81.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimados da decisão ID. 

12407805. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010033-68.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos . MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-83.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA XAVIER DE ARRUDA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010032-83.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-23.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

AVANI BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010036-23.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-74.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDMARCOS SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Processo: 8010052-74.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-31.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010029-31.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos supramencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-82.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010045-82.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-07.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA EDNEIA CORREA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010050-07.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Fica Vossa Senhoria devidamente intimando do inteiro teor da 

sentença exarada nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA EDNEIA CORREA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 8010049-22.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-67.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS FLORENTINO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010046-67.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarda nos 

autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-09.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAURINDO FRANCISCO COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010024-09.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-91.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLACIELA GARCIA GUIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010025-91.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimado da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-16.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 8010030-16.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-54.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEANE FERNANDES NUNES (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 8010021-54.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossa Senhoria devidamente intimando da sentença exarada 

nos autos mencionados. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-65.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000022-65.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.131,86; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Fica Vossas Senhorias devidamente intimadas da sentença 

exarada nos autos mencionado. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-68.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000080-68.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 18.231,89; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Fica Vossa Senhoria devidamente 

intimando para que no prazo de 15 (quinze) dias emende o pedido inicial, 

conforme decisão ID. 13876521. MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161444 Nr: 4721-98.2018.811.0028

 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: Josita Marques Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149522

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.
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A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

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.

 Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

10h10min a ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160477 Nr: 4346-97.2018.811.0028

 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: Joirce Viegas de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160477

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

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.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134604 Nr: 1798-36.2017.811.0028

 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: GENIVAN FRANCISCO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 
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OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 134604

DECISÃO

VISTOS,

Considerando o art. 496 §3° do CPC:

 Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito 

senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o 

proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

 I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e 

fundações de direito público;

Deste modo, embora o valor seja ilíquido, com a realização de meros 

cálculos verifico que o valor é inferior ao limite previsto no art. 496, § 3º do 

CPC. Assim sendo indefiro o pedido de ref. 34.

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o 

comprovante de implantação do benefício.

 Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 

30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108954 Nr: 1340-87.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento- Procurador Federal - OAB:

 CÓDIGO: 108954

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148635 Nr: 8245-40.2017.811.0028

 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: Deonicio Maximo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 148635

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019 às 15h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159259 Nr: 3833-32.2018.811.0028

 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: LRdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora que, ante ao despacho de referência n° 04, 

designo audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 30 de Outubro de 

2018, às 09h20min. Maxsuélen da Silva Moreira - Concildora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159259 Nr: 3833-32.2018.811.0028

 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: LRdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Divórcio.

Defiro o pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Considerando o binômio necessidade/possibilidade, FIXO a título de 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos a ser 

depositado a cada 5º dia útil do mês a conta a ser indicada pela genitora 

no prazo de 05 (cinco) dias, devidos a partir da citação a ser depositado 

na conta bancária indicada na inicial.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

presente exordial.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de 

audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 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 nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do CPC 

e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146223 Nr: 7074-48.2017.811.0028

 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 Aparecida Ferreira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para que de forma fundamentada, indiquem as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso 

haja interesse na produção de prova oral.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104921 Nr: 149-07.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Nunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 CÓDIGO: 104921

DESPACHO

VISTOS,

 Intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o 

comprovante de implantação do benefício, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74386 Nr: 2312-96.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Batilde Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CÓDIGO: 74386

DESPACHO

VISTOS,

Após sentença de procedência dos pedidos contidos na exordial, 

sobreveio manifestação do Requerido (ref. 42) informando que houve o 

cumprimento da decisão prolatada nos autos, requerendo, contudo, a 

intimação da parte autora para fornecer a documentação comprobatória 

do cumprimento da liminar.

Na sequência, foi o Requerente intimado por meio de seu representante 

processual, que pleiteou a intimação do Requerido, por ser ônus dele, para 

informar o cumprimento da decisão proferida nos autos.

Pois bem. Considerando que já houve a informação do Requerido acerca 

do cumprimento da liminar deferida, intime-se o Requerente, pessoalmente, 

para confirmação do teor das informações prestadas pela parte contrária.

Com a confirmação do cumprimento da decisão, certifique-se o transito em 

julgado da sentença proferida às ref. 26 e arquive-se o feito com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117035 Nr: 206-88.2016.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCARMO BENEDITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117035

DESPACHO

VISTOS,

Defiro pedido à ref. 38, para tanto, proceda Senhor Oficial de Justiça nova 

busca no endereço informado pelo autor, devendo atentar para os 

requisitos do art. 212 do CPC/2015.

Com o mandado devidamente cumprido, vistas a parte para manifestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106956 Nr: 813-38.2015.811.0028

 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 Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francionei Geronimo de Lima Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 CÓDIGO: 106956

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a ausência de localização do Requerido no endereço 

apontado na exordial, INTIME-SE o Requerente para entender o que de 

direito, no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 135202 Nr: 2012-27.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICY DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 135202

DESPACHO

VISTOS,

Defiro pedido à ref. 30 no que tange à expedição de novo mandado de 

busca e apreensão, para tanto, proceda Senhor Oficial de Justiça nova 

busca no endereço informado pelo autor, devendo atentar para os 

requisitos do art. 212 do CPC/2015.

Com o mandado devidamente cumprido, vistas a parte para manifestação.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103501 Nr: 2955-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 103501

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de conversão de ação de busca a apreensão em ação de 

execução de título extrajudicial manejada pelo BANCO ITAÚCARD S/A em 

face de ELIAS DE SOUZA visando a satisfação do crédito atualizado de 

R$ 105.644,25 (cento e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos).

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 
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serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111742 Nr: 2076-08.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANAN MONTEIRO DE 

ARRUDA - OAB:7671, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:20283-RJ

 CÓDIGO: 111742

DECISÃO

VISTOS,

Em análise aos autos, constata-se que o advogado Dr. Luis Lauremberg 

Eubank de Arruda, apesar de devidamente intimado para manifestar 

acerca da petição acostada às ref. 101, que diz respeito ao pedido de 

fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Dr. Hosanan Monteiro 

de Arruda, quedou-se inerte.

Pois bem. Compulsando o feito, vislumbra-se o pedido realizado pelo Dr. 

Hosanan Monteiro de Arruda deve ser acolhido, uma vez que ele estava 

atuando em favor da Requerente desde a propositura da demanda até a 

sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na 

exordial, tendo o aludido patrono, ainda, oposto embargos de declaração 

visando suprir a omissão da sentença que deixou de condenar o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais no valor de 20% sobre o valor da causa.

Assim, RECEBO o cumprimento de sentença manejado pelo Dr. Hosana 

Monteiro de Arruda, que visa o recebimento dos honorários 

sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa, com a devida 

atualização do montante.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa nos termos do 

art.523, §1º do CPC.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos moldes do artigo 523, §3º, do CPC.

De outra banda, CUMPRA-SE com o despacho de ref. 101. Expeça-se em 

favor do Executado o competente alvará para levantamento dos valores 

depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114968 Nr: 2962-07.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanil Peris de Arruda, Fatima Cecilia Rodrigues, Nair 

Gonçalves de Arruda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, Eduardo Adelino Semedo Fernandes - 

OAB:20.518/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114968

 DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de ref. 47, intime-se a requerente para juntar a planilha 

de cálculos devidamente atualizados, uma vez que compete a parte, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153781 Nr: 1802-39.2018.811.0028

 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: Cristiane Caroline Mendes da Silva, ANA CLAUDIA 

MENDES DE SOUZA, ALMIR MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, para querendo no prazo legal, impugnar a contestação 

juntada na ref. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 161528 Nr: 4750-51.2018.811.0028

 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: Mario Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de ação auxílio doença com conversão em aposentadoria 

por invalidez c/c pedido de antecipação de tutela.Por se tratar de Ação de 

Auxilio Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Tutela 

Antecipada, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica.Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do 

CNJ, designo a perícia médica para o dia 07 de dezembro de 2018, às 

10h30min a ser realizada nas dependências deste Fórum. Para tanto, 

nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.O exame médico consistirá 

na averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de 

saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, 

atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de 

laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119575 Nr: 920-48.2016.811.0028

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria e Farmácia Rosa de Jesus Ltda EPP, Berto e 

Cia Ltda ME, Singh Berto Comércio de Medicamentos Ltda EPP, M. A. F. de 

Oliveira e Berto Ltda, Laboratório Boa Saúde Ltda ME, M. A. Ferreira de 

Oliveira e Cia Ltda, Singh Berto Comércio de Medicamentos Ltda EPP, 

Drogaria e Farmácia Mãe Ermelinda Ltda ME, M. Alvina Singh Berto Eireli 

EPP, Energisa Distribuidora de Energia S/A,, Distribuidora de Medicamentos 

Aurea Ltda, Banco Amazonia S/A, Banco do Brasil, Coop. De Credito 

Sicredi, Caixa Economica Federal, Santa Cruz Distribuidora De 

Medicamentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596, Eduardo Faria - OAB:4318-B, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, Jacir Scartezini - 

OAB:7323/SC, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A/MT, 

José de Paula Monteiro Neto - OAB:29443, Marçal Marcellino da 

Silva Neto - OAB:5865/PA, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189, 

Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISAO
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VISTOS,

Trata-se de Recuperação Judicial de DROGARIA E FARMÁCIA ROSA DE 

JESUS LTDA EPP, BERTO E CIA LTDA ME, SINGH BERTO COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS LTDA EPP (matriz), M. A. F. DE OLIVEIRA & BERTO LTDA, 

LABORATÓRIA BOA SAÚDE LTDA. – ME, M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA & 

CIA LTDA, SINGH BERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP 

(filial), M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP, e DROGARIA E FARMACIA 

MÃE ERMELINDA LTDA – ME.

Em análise aos autos verifica-se que a publicação do edital no Diário 

Oficial ocorreu em 16 de Fevereiro de 2017.

Dito isso, recebo a presente habilitação de crédito retardatária, nos termos 

do art. 10 da Lei 11.101/05.

INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestar acerca da habilitação 

de Ref. 220 no prazo de 05 (cinco) dias.

Por oportuno, considerando a petição de Ref. 223, onde o Administrador 

Judicial relata morosidade e outras dificuldades em obter a documentação 

correta e necessária à confecção do relatório econômico-financeiro das 

Recuperandas dos meses de outubro a dezembro de 2017 e do 1º 

semestre de 2018;

DEFIRO o pleito do Administrador Judicial constante à Ref. 223, pelo que 

DETERMINO que as Recuperandas apresentem aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, as seguintes documentações:

a) Os Balancetes corretos, referente aos meses de Outubro a Dezembro 

de 2017;

b) O envio do Balanço Patrimonial e o DRE – Demonstração do Resultado 

do exercício de 2017 das empresas de forma unificadas.

c) Balancetes corretos de Janeiro a Julho de 2018 de cada uma das 

empresas em Recuperação Judicial;

d) SEFIP do mês de Julho de 2018, referente a cada empresa que está em 

funcionamento;

Se atentando ao fato de que os balancetes enviados devem conter Ativo, 

Passivo e o DRE por CNPJ, inclusive as empresas que estão sem 

movimentação e paralisadas.

 ADVIRTO que o descumprimento da ordem caracteriza crime de 

desobediência nos termos do artigo 104 da Lei 11.101/05 e o afastamento 

dos administradores nos termos do artigo 64 e 65 da lei 11.101/05.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 2467-36.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto de Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 63583

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de cumprimento de sentença e Habilitação nos Próprios 

Autos formulado pelos herdeiros necessários RUFINA DELMIRA DA 

SILVA, LAURICE DE ALMEIDA E ROCHA, JULIO DE ALMEIDA E ROCHA, 

ALCINO DE ALMEIDA ROCHA, MANOEL DE ALMEIDA ROCHA, em virtude 

do falecimento do autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários (ref. 113).

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos, verifico que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual sejam, o óbito 

da autora da ação, e a comprovação da qualidade dos requerentes como 

herdeiros necessários da de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Intime-se a autarquia ré nos termos da decisão de ref. 92.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63585 Nr: 2429-24.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrosio Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 63585

DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista que o autor não foi devidamente intimado para comparecer 

a perícia anteriormente designada, defiro o pedido de ref. 50, designo a 

perícia para o dia 09 de Novembro de 2018, às 13h30min a ser realizada 

nas dependências deste Fórum.

 Considerando que a perita nomeada nos autos, não realiza mais perícias, 

nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de 

R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?
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15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Com vinda do laudo, vistas as partes.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107814 Nr: 1046-35.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Marques de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Cristhiane Gaiva Mattos - OAB:21554, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Juliana Andrade Marcelo Antunes - 

OAB:18760, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE- PROCURADORA FEDERAL - OAB:, José Eduardo Prieto 

Peres - Procurador - OAB:

 CÓDIGO: 107814

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de cumprimento de sentença e Habilitação nos Próprios 

Autos formulado pelos herdeiros necessários OLIVIA MARIA DE ARRUDA 

e FRANCISCO CATARINO DE ARRUDA, em virtude do falecimento do 

autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários (ref. 69).

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos, verifico que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual sejam, o óbito 

da autora da ação, e a comprovação da qualidade dos requerentes como 

herdeiros necessários da de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Considerando a manifestação de ref. 64, intime-se a autarquia ré nos 

termos da decisão de ref. 58.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94142 Nr: 2615-42.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amasilio Rosa dos Santos, Filogomes Teodoro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de avaliação acostado aos autos 

(ref. 22), com o prosseguimento da presente execução 

extrajudicial.Considerando o pleito do Exequente, designe-se data e hora 

para a realização do 1º e 2º leilão.O edital deverá conter: a) as descrições 

dos bens penhorados, com suas características; b) o valor dos bens; c) o 

lugar onde estiverem; d) menção da existência de ônus, recurso ou causa 

pendentes sobre os bens a serem arrematados; e) a comunicação de que, 

se o bem não alcançar lanço superior à importância da avaliação, a 

alienação na segunda praça ocorrerá pelo maior lanço (art. 886 do 

CPC).Intimem-se para esses atos o devedor, por intermédio de seu 

advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por meio de 

mandado, carta registrada, edital ou outro meio idôneo (art. 889, I, do 

CPC)Também intimem-se eventuais credores hipotecários, ao menos 5 

(cinco) dias antes do 1º leilão (art. 889, V, do CPC).Após, publique-se o 

edital, anunciado a alienação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111832 Nr: 2090-89.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Malheiros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 111832

DECISÃO

VISTOS,

Por se tratar de verba alimentar, determino que seja IMEDIATAMENTE 

implantado o benefício a parte autora, conforme sentença no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até 

o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Com o depósito dos valores, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) 

da forma requerida, atentando-se a secretaria aos poderes aferidos 

pela(s) parte(s) ao seu patrono, bem como o Provimento 68/2018 do CNJ.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 83634 Nr: 2380-12.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Pinto de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669/A

 DELIBERAÇÕES

A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Defiro ambos os requerimentos, haja vista que apesar da publicação no 

DJE nº 10330, de 03/09/2018, não houve tempo hábil para o patrono do 

apenado ter ciência da presente audiência. Assim, redesigno o ato para a 

data de 10/09/2018, às 13h45.

 2. Elabore-se memorial de cálculo de liquidação de pena atualizado.

3. Intime-se o advogado do reeducando via DJE.

4. Requisite-se o sentenciado.

5. Notifique-se MPE.

6. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017476-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIZEU ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017476-86.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELIZEU ANTONIO SOUZA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

proposta por ELIZEU ANTONIO SOUZA SILVA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO). As partes compuseram acordo na audiência de 

conciliação realizada em 16/04/2018, no qual ficou a empresa requerida 

obrigada a efetuar o cancelamento dos contratos da linha, isenção de 

multa contratual, exclusão do SPC/SERASA em até 30 dias, bem como ao 

pagamento no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mediante 

depósito judicial no prazo de 60 dias. (ID 12741768) A parte requerida 

acostou o comprovante de pagamento – guia de depósito judicial efetuado 

em 12/06/2018. (ID 13817116) ANTE O EXPOSTO opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, a EXTINÇÃO dos 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados, os dados 

bancários do patrono do requerente foram informados no ID 13878288. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018306-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

VALDECI PEREIRA DE ARRUDA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018306-52.2016.8.11.0028. REQUERENTE: VALDECI PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

proposta por VALDECI PEREIRA DE ARRUDA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO). As partes compuseram acordo na audiência de 

conciliação realizada em 17/04/2018, no qual ficou a empresa requerida 

obrigada a efetuar o cancelamento dos contratos da linha, isenção de 

multa contratual, exclusão do SPC/SERASA em até 30 dias, bem como ao 

pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mediante depósito 

judicial no prazo de 60 dias. (ID 12756082) Compulsando os autos, verifico 

que decorrido o prazo a requerida não juntou a guia de deposito judicial, 

embora o Banco do Brasil já informou nos autos, o crédito referente ao 

acordo supracitado. (Id 14026927) ANTE O EXPOSTO opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO e, por consequência, a EXTINÇÃO dos 

autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. 

INTIME-SE a parte requerente para informar os dados bancários e após 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento dos valores depositados. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-18.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONILCE DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000162-18.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JONILCE DE MORAES CUNHA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 

9.099/95. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JONILCE DE MORAES CUNHA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. Compulsando os autos 

verifico que conforme termo de audiência de conciliação a requerida 

compareceu ao ato realizado em 13/03/2018, todavia apresentou 

contestação intempestiva, no dia 20/03/2018, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 

“SUMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia.” Pela 

ausência de demonstração de injusto motivo a qualificar a conduta das 

partes, elidida esta à configuração dos requisitos da responsabilidade 

civil. Não comprovada à existência da conduta lesiva, dos danos materiais 

e morais alegados e do nexo etiológico entre eles, mister salientar ainda 

que apesar do requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não 

implica necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos 

da revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. É fato 

NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária 

da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 

04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da 

agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda que também é 

notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas 

eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, 

está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, 

não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 
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O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 
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valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Não trouxe provas para comprovar os referidos 

danos. Insta salientar que não pretende este juízo fomentar a banalização 

do dano moral, priorizando os feitos em que realmente houve configuração 

de ofensa a honra do consumidor, o que não restou demonstrado no caso 

em análise. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar 

extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013872-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013872-20.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EZEQUIEL RODRIGUES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por EZEQUIEL RODRIGUES em face de OI S/A. A parte 

requerente, através de seu advogado, juntou pedido de desistência da 

ação, petição datada de 24/03/2018, no Id 12400775. Nos termos do texto 

legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8334 Nr: 639-48.2006.811.0059

 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: Bartolomeu Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Maria Aparecida Singalano Galbiati - OAB:, Raizza 

Sousa Matos Soares - OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Oficie-se a COREJ (Coordenadoria de Execução Judicial) para que informe 

acerca do andamento do RPV de fls. 176/177.

Com a vinda, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53490 Nr: 2955-53.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Jacinto de Deus, Idalina Braga de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:OAB/MT 12.781

 Primeiramente, considerando que o executado concordou com a 

avaliação e o abatimento dos semoventes na dívida executada (fl. 123), 

expeça-se auto de adjudicação em favor do exequente do bem penhora 

às fls. 120/122.

Outrossim, em contato com o contador judicial, informou que o cálculo de 

fls. 126/127 não incidiu juros, razão pelo qual tal documento deve ser 

desconsiderado.

Em relação ao cálculo apresentado pelo exequente, observa-se que está 

em desacordo apenas pela utilização de juros compostos, motivo pelo 

determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para realização de 

novo cálculo nos seguintes termos:

- a atualização do saldo devedor com correção monetária e juros, de 

maneira simples, de 1,0% ao mês;

- em razão do princípio da causalidade, as despesas processuais, 

incluindo diligências de Oficial de Justiça, e custas processuais deverão 

ser arcadas pela parte executada;

- honorários advocatícios de 30% (trinta por cento): 20% estabelecido no 

título extrajudicial e 10% no despacho inicial da execução;

- nos termos do artigo 161, do CPC, o exequente nomeado como 

depositário dos semoventes penhorados poderá abater dos bens 

adjudicados os valores que teve de dispender com a conservação das 

reses, tais como os gastos com arrendamento de pastagem, mão-de-obra 

e medicamentos veterinários.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66442 Nr: 1896-59.2016.811.0059

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Getulio Romualdo dos Santos, Lurdes da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivan Costa Tavares vulgo "Nego", Sintia 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cárita Pereira Alves - 

OAB:10.531 - MT, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O, ROMILDO ALVES MATOS - OAB:MT 18173/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, 

Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 Tendo em vista o acordão proferido pela instância superior, conforme 

juntada retro, EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, mandado de busca e 

apreensão da menor, a qual deverá ser conduzida do Distrito Nova 

Floresta, município de Porto Alegre do Norte/MT, ao Distrito de Santo 

Antônio do Fontoura, município de São José do Xingu-MT, devendo ser 

entregue a criança aos requerentes.

 No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão do E.TJMT.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 68042 Nr: 2430-03.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Rogers Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando ter sido infrutífera a penhora por meio do BACENJUD, 
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expeça-se mandadao de penhora e avaliação em desfavor do executado, 

conforme consignado na decisão tida como Ref. 29.

Intime-se a parte exequente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71323 Nr: 4068-71.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene dos Santos Leismann, SASL, LASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Leismann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:MT/12097-B, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:MT/15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:MT/8.166-B

 Considerando o resultado positivo parcialmente da tentativa de penhora 

por meio do BACENJUD, intime-se a parte executada para se manifestar 

no prazo legal.

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se a exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63845 Nr: 899-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 899-76.2016.811.0059 (código 63845)

Requerente: MARIO RODRIGUES DE SOUSA

Requerida: MAIANA CARLA MENDES RODRIGUES,

SENTENÇA

Aqui se tem execução de alimentos promovida por MARIO RODRIGUES DE 

SOUSA representado por seu genitor MANOEL SOARES DE SOUSA em 

face de MAIANA CARLA MENDES RODRIGUES.

Instado a se manifestar, a parte autora pugnou pela extinção do feito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 9060-41.2017.811.0059

 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: Luciano Gomella de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRAN DE SOUZA SANTOS - 

OAB:22422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DIAS SARDINHA 

SEGURASSE - OAB:161187/rj, LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - 

OAB:3098/O

 Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada.

Sendo tempestiva, intime-se o autor para que, querendo, apresente 

impugnação no prazo legal.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo legal, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando a pertinência destas. Sendo 

pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado assistente 

técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81686 Nr: 3996-50.2017.811.0059

 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: IVANI LUIZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por estas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela requerente, ACOLHENDO O REQUERIMENTO DE 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ QUANTO AOS VALORES ENCONTRADOS, 

REGISTRANDO QUE, NO QUE SE REFERE AO MONTANTE DEPOSITADO 

NO BANCO BRADESCO S/A, JÁ FORA AUTORIZADO O LEVANTAMENTE 

E, QUANTO AO MONTANTE DEPOSITADO NO BANCO DO BRASIL S/A, 

DEIXA-SE DE AUTORIZAR O LEVANTAMENTO PORQUE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA INFORMOU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DÉBITO E CRÉDITO 

DO FALECIDO, O QUE IMPLICA QUE A REQUERENTE, SE REMANESCER 

INTERESSE, DEVE IR PARA AS VIAS ORDINÁRIAS PARA DISCUTIR A 

RELAÇÃO.NO QUE TANGE AOS REQUERIMENTOS DE REALIZAÇÃO DE 

DILIGÊNCIAS, FICA O PEDIDO REJEITADO NOS TERMOS DA 

FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA.Intime-se.Sem custas e honorários.Após o 

trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, na condição de 

findos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87551 Nr: 7799-41.2017.811.0059

 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: DJOP, ACOdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Designo o dia 26 de setembro de 2018 às 15h00 (horário oficial de Mato 

Grosso) para que as partes compareçam na Secretaria Judicial da 

Segunda Vara para a realização de coleta de material genético.

Intime-se o profissional credenciado a este Juízo para comparecer na data 

e horário acima designado para realizar o procedimento.

Consigne-se que o pagamento referente ao procedimento de coleta 

deverá ser pago no ato e, conforme restou acordado entre as partes, 

ficará ao encargo da parte requerida.

Intime-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74566 Nr: 5476-97.2016.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Thiago Pimentel Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelly Rayane Moreira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações juntadas aos autos, relativas à supostos 

endereços da parte ré, expeça-se mandado de citação, primeiramente 

para o endereço localizado em Confresa e, caso seja infrutífera a 

diligência, expeça-se carta precatória para a cidade de Rialma/GO, no 

endereço constante do espelho do INFOJUD.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87715 Nr: 7884-27.2017.811.0059
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON NASCIMENTO DE ASSIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o oficial de justiça já diligenciou no endereço informado 

pela parte autora, oportunidade em que obteve a informação de que o 

requerido não reside mais no referido local e, tendo em vista que não 

informações nos autos quanto a eventual modificação de tal fato, indefiro 

o pedido formulado pelo banco autor.

Intime-se a parte autora para promover o prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58034 Nr: 2154-06.2015.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EURIDES ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA SABO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de usucapião extraordinário, ajuizada por MARIA 

EURIDES ALVES PEREIRA em face de MARILZA SABO DE OLIVEIRA.

Devidamente citada por edital, a ré quedou-se inerte, razão pela qual lhe 

foi nomeado curador especial para apresentação das pretensões 

defensivas, oportunidade em que a Defensoria Pública apresentou 

contestação por negativa geral.

DECIDO.

Considerando que inexistem preliminares arguidas, determino a intimação 

das partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de prova 

técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento antecipado 

da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 828-40.2017.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Marinho da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO SERGIO DOS SANTOS 

FERREIRA JUNIOR - OAB:12622/O

 Considerando que a diligência restou inexitosa, intime-se a parte autora 

para se manifestar, no prazo legal.

 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

 Sendo assim, atribuo à ré o ônus de provar que contratou com o autor e 

que a dívida ainda não foi adimplida, apresentado nos autos os elementos 

que entender suficientes para corroborar suas alegações.Faculto à parte 

ré a produção de prova, sendo que, se for pedida prova técnica, deverá 

ser apresentado quesitos e assistente técnico, no prazo de 15 dias, sob o 

risco de preclusão e, caso seja pedida prova testemunhal, deverá 

atentar-se para as regras previstas no Código de Processo Civil que 

disciplinam a matéria, também sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 73608 Nr: 5087-15.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Pereira Wanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, tem o INSS o prazo 

de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o cumprimento da sentença 

pretendido pela parte autora, podendo, nos próprios autos, apresentar 

impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada mediante remessa dos autos.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74603 Nr: 5498-58.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE RODRIGUES VASCONCELOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora por meio do 

BACENJUD, proceda-se ao cumprimentod da decisão tida como Ref. 46 e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação em desfavor do executado.

Intime-se a parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65685 Nr: 1589-08.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias José Saturno, Jose Sinvaldo Souza e 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora por meio do 

BACENJUD, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 1381-24.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da consulta de endereço, conforme espelho 

tido como Ref. 35, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63121 Nr: 621-75.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BIAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da consulta de endereço, conforme espelho 

tido como Ref. 68, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 

15 (quinze)dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77974 Nr: 1662-43.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMYRES MENDES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORCI OTTO BUBANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado negativo da tentativa de penhora por meio do 

BACENJUD, proceda-se ao cumprimento da decisão tida como Ref. 35, 

realizando-se a consulta de eventuais veículos de propriedade do 

executado pelo RENAJUD.

Intime-se a parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84885 Nr: 6046-49.2017.811.0059

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOYHANE MAMEDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão tida como Ref. 11 e expeça-se carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46203 Nr: 2009-18.2013.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruben Carlos Dieter, Leonara de Bona Dieter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piraguassu Agropecuária S/A, Andre Roos, 

Elenir Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que mesmo intimado via DJE, 

como se vê na certidão de publicação do dia 05/07/2018, a parte autora 

não apresentou comprovante de pagamento de custas processuais, tendo 

o seu prazo decorrido.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106587 Nr: 6336-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20899/O

 Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar do mandado que poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito) qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, §4º, da CNGC.

No caso do réu informar que não tem condições de constituir advogado, 

remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Por fim, defiro os itens 2 e 5 da cota ministerial, dessa forma, determino a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar desta 

Comarca, com a vítima F.M.M., ao mesmo tempo, oficie-se a POLITEC 

acerca do exame pericial realizado no acusado.

Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38495 Nr: 2792-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ramos da Silva Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 (...) .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.À vista de tudo que consta dos 

autos, sobretudo porque o reeducando não está preso cautelarmente em 

outra ação penal, REVOGO A SUSPENSÃO APLICADA NA AUDIÊNCIA 

OUTRORA REALIZADA, diante da insubsistência da circunstancias 

ensejadoras.Portanto, em atenção ao contido nos autos e na 

sentença/acórdão penal– Lei n. 7.210/84, art. 1° (Lei de Execuções 

Penais), DESIGNO AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, para o dia 19/09/2018, às 

16h50min, oportunidade em que serão fixadas as condições para regular 

cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.Sem 

prejuízo disso, DETERMINO que no ato notificatório o respectivo Oficial de 

Justiça questione o reeducando acerca do novo endereço, eis que 

indispensável à fixação da competência da execução 

penal.Cientifiquem-se as partes.Intime-se o reeducando.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38240 Nr: 2649-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Henrique de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 INTIMO O réu na pessoad e seu advogado que foi expedido CP à comarca 

de Juara e foi designado o dia 03/10/2018, às 13:30 a audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42804 Nr: 1723-87.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEEDCORP PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE 

SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.R.F. COMERCIAL AGRICOLA LTDA- EPP, 
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DALTON ROBERTO CAGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Ivani Alberti - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Frange Júnior - 

OAB:6.218/MT

 (...) ).É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.RECEBO O ADITAMENTO DA 

MISSIVA - Ofício 437/2018/SINOP, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 260 do CPC.Cumpra-se conforme deprecado, 

faça-se, pois, a constatação necessária, podendo a segunda via ou sua 

cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT.Cite-se e intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Após, devolva-se com nossas 

homenagens.Às providências.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32059 Nr: 684-08.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Morais Feitosa Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 O presente feito encontra-se aguardando decurso de prazo.

Adote a secretaria as providências necessárias, certificando-se.

Cumpra-se, remetendo-me os autos conclusos se necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 08 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16232 Nr: 475-44.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdi Ribeiro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

 Decorrido o prazo, certifique-se, adotando a secretaria as providências 

necessárias ao andamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31509 Nr: 122-96.2011.811.0017

 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: JGdJB, Polyana de Jesus Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Mayso Maciel Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Certifico que decorreu o prazo do edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16773 Nr: 1568-42.2008.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Seronni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DE MACEDO 

LOYOLA - OAB:14.699/GO, Thamy de Azambuja - OAB:10943

 Vistos.

Haja vista a interposição de Embargos de Declaração às fls. 927/1.006, 

DETERMINO ao Senhor Gestor que certifique sua tempestividade.

 Sendo tempestivos, em face do caráter infringente do recurso, intimem- 

se o Embargado, para, se desejando, no prazo legal, apresente 

impugnação aos mesmos.

Interpostos intempestivamente, voltem-me conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13077 Nr: 1561-21.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Pires dos Santos, Maria Luiza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Dado início ao cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da 

autarquia requerida para, querendo, oferecer impugnação, bem como para 

que comprovasse a implantação do benefício (fl. 159).

 Em contínuo, os autos foram encaminhados à Procuradoria Federal do 

Estado de Mato Grosso que trouxe documento comprobatório da 

implantação do benefício, porém deixou de oferecer impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 160verso e 161).

 Decido.

 Considerando que intimada mediante carga dos autos, a autarquia 

requerida não ofereceu impugnação à execução, homologo os cálculos da 

parte autora acostados aos autos às fls. 155/157.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), separadamente, referente ao valor 

destinado a advogada a título de honorários sucumbenciais.

 Quanto ao valor principal (parcelas atrasadas), determino a expedição de 

ofício requisitório (PRECATÓRIO) ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1° Região (art. 100, § 1º da CF c/c art. 535, 

§3.º, I, do CPC) em favor da parte exequente, uma vez que o valor do 

débito excede a 60 (sessenta) salários mínimos.

 Comunicado nos autos o depósito/pagamento do valor dos honorários 

sucumbenciais, expeça-se Alvará.

 Informado o depósito/pagamento do PRECATÓRIO por aquele Tribunal, 

intime-se a exequente.

 Após, tornem conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140176 Nr: 2556-48.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCS, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PWdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

executado no endereço de fls26

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12194 Nr: 992-20.2006.811.0017

 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: Tânia Maria Daniel, Tânia Maria Daniel Freitas, 

Supermercado Tânia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SW Construtora Ltda, Salustiano Lourenço de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:8.988/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 951-04.2016.811.0017

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Siqueira dos Santos, 

Sebastiana Luzia Ricardo Bertolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerido novamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18254 Nr: 1206-06.2009.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenael Batista de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovida por ADENAEL BATISTA 

DE SÁ, devidamente qualificado, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, igualmente qualificado.

 Dado início ao cumprimento de sentença, a autarquia executada 

concordou com os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 98/99 (fl. 

102).

 Houve a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV’s e dos 

respectivos Alvarás de liberação dos valores (fls. 117/120, 124/125, 

127/128).

 O INSS comprovou a implantação do benefício (fl. 121).

É o sucinto relatório.

 Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou o pagamento do débito, e a parte autora, 

através de sua causídica, efetuou a retirada dos alvarás para 

levantamento dos valores em 28/01/2014 (fls. 127/128).

Em contínuo, intimada para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entendesse de direito, a parte autora/exequente manteve-se silente (fls. 

130/131).

 É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita a 

obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução de 

mérito, 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, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 São Félix do Araguaia/MT, 03/09/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 748-52.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sousa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT

 DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a denúncia para condenar 

o acusado NELSON SOUZA DA SILVA, dando-o como incurso nas 

sanções do art. 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, nos termos do 

artigo 387 do Código de Processo Civil.REGIME.Consoante o disposto nos 

artigos 33, § 2º, alínea “c”, e § 3.º do Código Penal, o acusado deverá 

iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA. Nos termos do art. 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa 

de liberdade aplicada não é superior a quatro anos e o crime não foi 

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Da mesma forma, o 

réu não é reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, 

a conduta social e a personalidade do condenado não obstam a 

concessão da benesse. Logo, encontram-se preenchidos os requisitos 

legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º c/c 45 e 46 do 

Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas 

restritivas de direitos, quais seja, prestação pecuniária de 02 (dois) 

salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades 

públicas.Após o trânsito em julgado, em audiência admonitória, serão 

definidos os parâmetros e as entidades beneficiadas com a prestação 

pecuniária e a prestação de serviços.Apelo em liberdade.Concedo ao réu 

o benefício de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 

com fundamento no mandamento do art. 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal, pois permaneceu nessa situação durante toda a instrução do 

processo, não existindo qualquer motivo que justifique a necessidade de 

decretação da prisão preventiva. Ademais, não se encontram presentes 

os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.Reparação dos 

danos:O inciso IV, do artigo 387, do CPP possibilita que na sentença seja 

fixado o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo 

ofendido em razão da infração penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137107 Nr: 556-75.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Dessa forma, considerando que a propriedade dada como caução supera 

o montante a ser auferido com a presente demanda, em caso de eventual 

condenação, DETERMINO que o bloqueio da matrícula n° 11.093 (fls. 

495/496) seja realizado apenas parcialmente, relativo ao total de 662 

hectares da área, liberando-se, dessa forma, as frações restantes 

equivalentes da área.Considerando que até a presente data não se 

efetivou as baixas necessárias aos bens e valores bloqueados via 

BacenJud e RenaJud, proceda-se ao necessário para a liberação destes, 

conforme decisão de fls. 536/537. Contudo, tendo em vista que os valores 

bloqueados via BacenJud já foram transferidos para a conta vinculada, 

inviabilizando o desbloqueio no sistema, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores em favor do requerido Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.São Félix do Araguaia - MT, 03 de setembro 

de 2018.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145907 Nr: 2479-05.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Fernandes Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Gomes de Oliveira, Adalto de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), tenho 

que, pelo que se tem da inicial, entendo que o valor atribuído à causa pelo 

autor não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela lide, 
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pois o mesmo atribuiu como valor da causa o importe de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) – fls. 08/09, quanto que o objeto da lide menciona uma 

área em litigio equivalente a 1.053,40ha (hum mil e cinquenta e três 

hectares).

Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198), neste caso, consoante artigo 292, IV, do CPC, em 

ações que tem por objeto divisão, demarcação e de reivindicação, o valor 

da causa deve ser o da avaliação da área ou bem objeto do pedido.

Feito os registros, DETERMINO:

I – Conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC, determino ao 

Requerente que emende a inicial em 15 (quinze) dias, retificando o valor 

da causa correspondente à área objeto desta lide e, consequentemente, 

proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária complementares, sob 

pena do cancelamento da distribuição e/ou ser o processo extinto sem 

julgamento de mérito.

II – Findo o prazo, com ou sem a emenda, certifique e tornem os autos 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 2031-37.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpetua Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o acordo a que chegaram as partes e sua respectiva 

homologação.

Determino a expedição das RPV’s separadamente, referentes aos valores 

devidos ao exequente (parcelas vencidas) e aos valores dos honorários 

sucumbenciais da causídica, nos termos estabelecidos às fls. 96/97.

Após, comprovado o depósito, expeçam-se os alvarás, voltando-me os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145850 Nr: 2448-82.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise cognitiva dos requisitos e aspectos inerentes a petição inicial, 

tenho que, neste momento, a mesma merece adequação natural e 

necessária para o deslinde da demanda, pois:

 I – Do contexto dos documentos juntados com a inicial, forçoso concluir 

que a notificação extrajudicial levada a efeito pela autora é irregular, uma 

vez que não atingiu seu objetivo, pois consta como motivo da devolução 

“não existe número” conforme se depreende da informação de fl. 15, bem 

como não comprovou juntando aos autos documento idôneo 

demonstrando o protesto realizado.

Com isso, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o 

Requerente emende a inicial a fim de provar a regular notificação 

extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38559 Nr: 2335-07.2013.811.0017

 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: ALVL, JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A MT

 Considerando o artigo 389 e parágrafos da CNGC/MT, e em atenção ao 

provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de 

imprensa com a finalidade de intimar a parte autora para que providencie o 

recolhimento das custas da Carta Precatória de Citação que será 

encaminhada à Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, devendo a 

correspondente guia de pagamento ser extraída do sítio do respectivo 

Tribunal e juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive a distribuição e o 

cumprimento da missiva no Juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38559 Nr: 2335-07.2013.811.0017

 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: ALVL, JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A MT

 Vistos, em correição.

Decorrido o prazo, certifique-se no prazo máximo de cinco dias. As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 38559 Nr: 2335-07.2013.811.0017

 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: ALVL, JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ricardo Gomes 

Pimenta - OAB:20.613-A MT

 Autos ID N.º 38559

Vistos.

Ante a certidão de fls. 55, intime-se a Requerente para indicar o endereço 

do Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Com o endereço, designe nova data para a coleta do material genético 

para realização do Exame de DNA, devendo o Senhor Gestor providenciar 

as devidas intimações.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 28 de abril de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51660 Nr: 1157-08.2012.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Victorazzo Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 138. O Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e o valor de R$ 130,13 

(cento e trinta reais e treze 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 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 Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 843-57.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sidineia Herreira Ifante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 29. O Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e o valor de R$ 130,86 

(cento e trinta reais e oitenta e seis 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 

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 Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23060 Nr: 9-69.2006.811.0098

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene das Graças Laranja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Geraldo Grahl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Fidelis de Souza Junior 

- OAB:8564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Fernandes Fidelis - 

OAB:2385-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 491. O Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 2.542,42 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais 

e quarenta e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e o 

valor de R$ 2.542,42 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e 

quarenta e dois 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 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 Capital aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51801 Nr: 1291-35.2012.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ANTONIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VALDOCI FERNANDES MARQUES 

e CLEONICE DE SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 62. O Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.406,12 (hum mil, quatrocentos e doze reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e o valor de R$ 1.406,12 

(hum mil, quatrocentos e doze reais e doze 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 

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 Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28457 Nr: 548-30.2009.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Jose Justo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:6.072 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131241-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 124/129. O Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 1.015,44 (hum mil e quinze reais e quarenta e 

quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e o valor de R$ 

1.015,44 (hum mil e quinze reais e quarenta e quatro 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 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 Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56895 Nr: 1168-32.2015.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vair Antonio Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 594 de 635



OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folhas 491. O Valor deverá ser pago R$ 

1.244,55 (hum mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o 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 Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50410 Nr: 3729-9.2009.811.0011

 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: Genésio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir mandado de intimação do requerente 

GENÉSIO VIANA, haja vista o teor das certidiões de fls. 188 e 192, que 

informam que o requerente mudou-se para o Estado de Alagoas, bem 

como pelo fato de que, em contato telefônico com o advogado do 

requerente, Dr. Fransergio de Souza Barbeiro, este ter informado a 

impossibilidade do requerente Genésio comparecer à audiência, devido 

estar acometido de grave doença na perna que impede sua locomoção. 

Eu, Robson Júnior Botelho Davantel, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64196 Nr: 1201-17.2018.811.0098

 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: BENEDITO DE LIMA AQUINO

 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: 1201-17.2018.811.0098

Código: 64196

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.: 50368 Nr: 5-18.1995.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parreira Duarte & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Gobati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joilson Dimas Leite Cangussu 

Prates - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de expedir ofício à Secretaria da Receita Federal para 

informar acerca da declaração do Imposto de Renda do Executado e ao 

Departamento Estadual de Trânsito em Mato Grosso-MT, com a finalidade 

de de pesquisar bens passíveis à penhora , uma vez que o mesmo não 

apresenta na inicial , RG, CPF ou filiação,, diante do exposto solicito ao 

patronomo da causa que informe no prazo de 05 (Cinco) dias a 

qualificação completa do executadao para o prosseguimento do feito.Eu, 

Antonio Marcos de Oliveira Correia, analista judiciário digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64136 Nr: 1171-79.2018.811.0098

 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: ATS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAMÉYA LOURENÇO BARBOSA 

SILVA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1171-79.2018.811.0098

Código. 64136

Vistos.

Apense-se presente feito aos autos (64137).

Tendo em vista aparente identidade entre os processos.

Após conclusos.

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.: 64236 Nr: 1226-30.2018.811.0098

 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: Saturnino Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA SALES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1226-30.2018.811.0098

Código: 64236

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE ANULAÇAO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E 

VENDA POR SIMULAÇÃO, FRAUDE E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, 

proposta por Saturnino Sales, em desfavor de Ana Paula Sales Ortega 

todos devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

Designo data para audiência de conciliação em 08 de OUTUBRO de 2018, 

às 14h 40min.

 CITEM-SE/intimem-se a parte requerida no endereço acostado nos autos, 

do teor da presente demanda, para comparecer na audiência de 

conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC, observado, no que 

couber, o disposto no art. 183 do CPC.

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos, 

consoante dispõe o art. 334, CPC.

Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 
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desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifiquem, na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.

Na data aprazada para a audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-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.: 64244 Nr: 1230-67.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1230-67.2018.811.0098

Código: 64244

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA 

DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS, proposta por Ubirajara Fernandes dos 

Santos, em desfavor de Quésia Meira da Costa dos Santos todos 

devidamente qualificados nos autos.

Recebo a inicial, por estarem presentes todos os requisitos exigidos em 

Lei, artigo 319, do Código de Processo Civil.

Designo data para audiência de conciliação em 08 de OUTUBRO de 2018, 

às 15h 00min.

 CITEM-SE/intimem-se a parte requerida no endereço acostado nos autos, 

do teor da presente demanda, para comparecer na audiência de 

conciliação acima designada, bem como, se infrutífera e ou frustrada, 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

335 do CPC, com as advertências do art. 344 do CPC, observado, no que 

couber, o disposto no art. 183 do CPC.

Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos, 

consoante dispõe o art. 334, CPC.

Caso haja desinteresse na realização da audiência, deverá a parte 

requerida, nos termos do art. 334, §5º, do CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifiquem, na mesma ocasião, as partes que, o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC.

Na data aprazada para a audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e, que a 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir [art. 334, §10, CPC].

Notifique-se o conciliador deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 30 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 Auto de Prisão em Flagrante nº: 1142-29.2018.811.0098Código: 

64075Autor: Delegacia de Polícia FederalFlagrados: Josias Valério dos 

Reis;Joel Domingos de Souza;Julian Marcos Gonçalves Paro.(...) 

juntamente com seu comparsa Josias, e ao avistarem a viatura tentaram 

se evadir do local.É dos autos, principalmente pelo registro das conversas 

via Whatsapp, que Josias e Joel combinaram toda a empreitada criminosa 

e marcaram ponto de encontro para a entrega dos entorpecentes.Ao ser 

surpreendido pela polícia, Joel começou a colaborar com as investigações 

e marcou encontro com Josias, ao chegarem no local do encontro (Joel e 

os policiais federais), depararam-se com Josias e Julian, e inclusive é dos 

autos (...)Evidencia-se ainda, que são inadequadas as medidas cautelares 

diversas da prisão ao presente caso, uma vez que apresentam-se 

insuficientes e desproporcionais à gravidade da conduta.Assim, tendo em 

vista que os predicados pessoais do agente não são suficientes para a 

revogação da prisão, e, não havendo modificação fática, mantenho a 

decisão pretérita por seus próprios fundamentos, pelo que indefiro o 

pedido de revogação de prisão preventiva.De outro giro, quanto ao pedido 

de depósito do celular apreendido, tenho que a defesa se equivocou 

quando afirmou não haver nos autos decisão para o acesso a tal prova, 

uma vez que encontra-se encartado nos autos o decisum de deferimento 

de quebra de sigilo dos dados telefônicos (fls. 50/58). Assim, evidenciada 

a utilidade do objeto ao feito indefiro o pedido de fls. 240/241.Intime-se o 

réu da presente decisão COM URGÊNCIA.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Aguarde-se a remessa do respectivo inquérito policial. 

Traslade-se as cópias necessárias ao Inquérito Policial correlato, inclusive 

desta decisão, após, arquive-se em pasta própria.Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 03 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58589 Nr: 890-94.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar Evangelista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 Diante do exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do 

inciso I, do art. 487, do CPC, mantendo-se incólume o título exequendo, 

devendo prosseguir a ação executiva em apenso (código n. 58016), em 

todos os seus efeitos, extinguindo o presente feito com resolução de 

mérito.CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais 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.Publ ique-se.Registre-se.  Int ime-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.: 59625 Nr: 74-78.2017.811.0098

 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: Luiz Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 14 de Novembro de 2016, conforme documento juntado com a 

inicial..... 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 

trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. 

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a mil salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.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.: 50519 Nr: 1919-62.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 04 de Outubro de 2016, conforme documento juntado com a inicial... 

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 

trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. 

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a mil salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.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.: 58016 Nr: 521-03.2016.811.0098

 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): Guiomar Evangelista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 521-03.2016.811.0098

Código: 58016

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61672 Nr: 1324-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Porto Esperidião - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1324-49.2017.811.0098

Código: 61672

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, 29 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59227 Nr: 1424-38.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA FERREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 10 de Outubro de 2016, conforme documento juntado com a inicial. ... 

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 

trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. 

Condeno ainda o Requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a mil salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.Porto Esperidião-MT, 29 

de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59226 Nr: 1423-53.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Garcia Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder a aposentadoria rural por idade ao autor, no valor de 

um salário mínimo, bem como décimo terceiro salário, EXTINGUINDO o feito 

com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).Para a data de início do 

benefício fixo a data desde a data do indeferimento administrativo, qual 

seja, 10 de Outubro de 2016, conforme documento juntado com a 

inicial...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 

trinta dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá – MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, sétimo andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá – MT, para que 

implante o benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora. 

Condeno ainda o requerido nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula n.º 111 do STJ). Isento a parte requerida de custas e 

despesas processuais. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a mil salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, de acordo com o art. 496, § 3.º inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se com urgência.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.: 59320 Nr: 1491-03.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY CARVALHAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1491-03.2016.811.0098

Código: 59320

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.: 60448 Nr: 637-72.2017.811.0098

 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: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Porto 

Esperidião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefónica Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique De David - OAB:84.740, 

Milton Chaves Lira - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Matzenbacher 

Zarpelon - OAB:335.279

 Autos: 637-72.2017.811.0098

Código: 60448

Vistos.

Indefiro os pedidos da Requerida às fls. 105 quanto à revogação da 

inversão do ônus da prova e a prestação de caução para manutenção da 

liminar outrora deferida, com fulcro em seus próprios fundamentos, em 

especial quanto a reversibilidade da tutela concedida, mantendo incólume 

a mencionada decisão de fls. 70/71-verso.

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.: 60921 Nr: 861-10.2017.811.0098

 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: Wislan Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, Murilo Espinola 

De Oliveira Lima. - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, Valdeir Pinheiro Filho - OAB:

 Autos: 861-10.2017.811.0098

Código: 60921

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54819 Nr: 1180-80.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Carla Regina Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245

 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 COM A FINALIDADE DE NOTIFICAR A 

PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE 

FLS. 237/238, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59273 Nr: 1460-80.2016.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Barbiero, Adelaide Barbiero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleison Gomes da Silva - 

OAB:19605, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Consta do documento de fls. 76, que o veículo descrito na inicial 

encontra-se devidamente quitado, conforme se afere do documento retro 

atestando a baixa da alienação fiduciária por parte do credor BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em 25/08/2017.Desta forma, considerando as 

certidões negativas acostadas aos autos, a ausência de outros herdeiros, 

não obstante ainda pendente o recolhimento do ITCD, não vislumbra-se 

que a presente decisão tenha a possibilidade de gerar prejuízos à 

Fazenda Pública, DETERMINO: a)Liberação do valor referente ao saldo 

disponível na CONTA POUPANÇA nº 9872-8, agencia 1457, Banco 

Bradesco (fls. 80), cujo valor informado pelo banco é de R$ 32.216,00 

(trinta e dois mil duzentos e dezesseis reais), o qual será atualizado até o 

momento do saque/levantamento, cujo valor deverá ser revertido 

exclusivamente em benefício do herdeiro idoso, sob pena de 

responsabilidade cível e criminal;b)Fica autorizada a venda do veículo 

descrito na inicial, nas primeiras declarações (fl. 42) e no documento de 

comprovação de baixa do gravame (fl. 76), contudo, O VALOR APURADO 

COM A VENDA DO REFERIDO AUTOMÓVEL, DEVERÁ SER DEPOSITADO 

EM JUÍZO, vinculando-se a estes autos, salvo se já houver ocorrido a 

partilha e adjudicação, evitando a depreciação do bem e prejuízos ao 

espólio.Expecam-se os respectivos alvarás judiciais.Consigne-se que a 

Inventariante deverá prestar contas nos autos, bimestralmente, a partir do 

levantamento do valor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o 

encerramento dos períodos.Notifique-se a Inventariante para 

manifestar-se quanto à petição apresentada às fls. 81/82, pela 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, devendo promover o 

devido recolhimento do ITCD, com o intuito do célere encerramento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Porto Esperidião-MT, 03 de setembro de 2018.Lílian Bartolazzi 

L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 

de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA - OAB:34487

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, 

determinando a produção da prova pericial requerida.NOMEIO como perito 

auxiliar deste Juízo o Senhor Elói Serafim, agrimensor, com endereço 

profissional na Avenida Rio Grande do Sul, número 654, Centro, 

Canarana/MT, Fone (66) 3478-1661.Intime-se o perito para que apresente 

proposta de honorários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Nos termos 

do artigo 465, § 1º, do CPC, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação desta decisão: I - arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos.Após, intimem-se as partes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, com relação à proposta de honorários periciais, nos termos 

do artigo 465, parágrafo 3º, do CPC.Não havendo impugnação, intime-se a 

parte autora para que, em 15 (quinze) dias, recolha os honorários 

periciais, sob pena de preclusão. Desde já, autorizo o pagamento de 

cinquenta por cento dos honorários a favor do perito no início dos 

trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue 

o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.Por fim, 

intime-se o perito para que informe a data do início dos trabalhos 

periciais.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 1542-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, 

EMERSON SANTOS DA SILVA, Gedeilson Pereira da Silva, Matheus 

Phillippe Goulart Farias, Luan Souza Santos, Marcio Neres Oliveira, 

RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, MAURICIO FERREIRA DA SILVA, 

WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Felipe Ferreira Januário, Carlos 

Henrique Sousa Shwendler, Wanderson Couto de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO DOS SANTOS 

COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:15042/A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:6883-A, 

Deybson Ibiapino Costa Santos - OAB:19.171/O, MARIZA RIVAROLA 

ROCHA - OAB:5896, Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20.299/A

 Consigno que não consta dos autos informação acerca do cumprimento 

da carta precatória expedida ao Juízo da Comarca de Santo Estevão/BA 

(notificação pessoal do denunciado WANDERSON COUTO DE ARAÚJO - 

REF. 43), o que deverá ser certificado nos autos.Satisfeitas as diligências 

alhures, tornem os autos conclusos com urgência para deliberações deste 

Juízo, haja vista que os denunciados Matheus, Wejandre, Emerson, 

Alessandro e Maurício já apresentaram defesa nos autos, consoante 

REFERÊNCIAS 33, 35, 36, 82 e 101, respectivamente. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, haja vista que os réus se encontram PRESOS. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 853-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 17 de setembro de 2018, às 

13h35 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogado.

 Providencie-se o necessário para escolta e condução do réu.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61228 Nr: 3069-84.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSEMARA MATTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL VICTOR BACELAR 

WAGNER - OAB:97445B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ROBERTO MÜLLER - 

OAB:79659/RS

 Vistos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55148 Nr: 527-93.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19.171/O

 Vistos.

 Tendo em vista que o denunciado Rodrigo constituiu advogado para atuar 

em sua defesa técnica, revogo a nomeação de REF. 56.

 SECRETARIA: providencie o cadastro do advogado e regularização do 

pólo passivo para futuras intimações via DJE.

 Sem prejuízo e considerando-se que o acusado se encontra PRESO, em 
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observância ao princípio da celeridade processual, intime-se a defesa do 

acusado para apresentação de defesa preliminar.

 Ante o pedido de revogação de prisão, abra-se vista ao Ministério Público 

para manifestação.

 Por fim, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:19/09/2018

Horas:12:00:00

Data2:19/09/2018

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59336 Nr: 2386-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA QUEIROZ, ALAN DA 

CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos denunciados Alan da 

Conceição e Bruno Ferreira Queiroz imputando-lhes a prática de crimes 

descritos no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (fato 01), e artigo 33, caput, c.c. 

artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (fato 02).

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, os denunciados foram notificados pessoalmente para apresentarem 

defesa prévia por escrito.

Defesas iniciais apresentadas.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisando a defesa apresenta pelos denunciados, observo que ela não 

é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Alan da Conceição e Bruno Ferreira 

Queiroz, como incurso na prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da 

Lei nº 11.343/06 (fato 01), e artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da 

Lei nº 11.343/06 (fato 02).

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 17 de setembro de 

2018, às 16h (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57879 Nr: 1666-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A

 Vistos.

 O Ministério Público ofereceu denúncia em face dos denunciados 

Francisco Marcos Ferreira e Roberto Gomes Medeiros imputando-lhes a 

prática de crimes descritos no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11343/2006.

 Sendo assim, obedecendo ao que preceitua o artigo 55 do mesmo diploma 

legal, os denunciados foram notificados pessoalmente para apresentarem 

defesa prévia por escrito.

Defesas preliminares apresentadas.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Analisando a defesa apresenta pelos denunciados, observo que ela não 

é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem 

dos autos em epígrafe.

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as 

condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi 

posta em juízo, dando aos acusados Francisco Marcos Ferreira e Roberto 

Gomes Medeiros, como incurso na prática dos crimes tipificados nos 

artigos 33 e 35, ambos da Lei 11343/2006.

 Na forma do artigo 56 da lei de regência, designo o dia 17 de setembro de 

2018, às 14h (horário oficial do estado de Mato Grosso) para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

 Citem-se os réus, constando as advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61724 Nr: 3309-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência do Oficial de Justiça mediante emissão 

de guia, disponível no sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > 

serviços-> guias -> emissão de guias de diligência), devendo o 

comprovante da guia devidamente recolhida ser trazida aos autos, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59437 Nr: 2435-88.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francinaldo da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha Dheynny de Melo 

Carvalho, conforme requerido pelo Ministério Público.

 Analisados os autos, observo que o Ministério Público requereu a 

expedição de ofício à autoridade policial a fim de informar o endereço da 

vítima. Desta forma, defiro o pedido. Expeça-se o necessário.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 06 de setembro de 2018, às 

13h10 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 SECRETARIA: expeça-se o necessário para realização da solenidade 

supra, observando-se a necessidade de escolta do acusado.

 Intimem-se.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 600 de 635



Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-60.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

CLODOMIRO DE MORAIS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA ROCHA MARAES - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar as 

partes da audiência de conciliação designada para o dia 26/10/2018 às 

14:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000002-94.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE SEVERINO MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI ZATTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000002-94.2018.8.11.0080; Valor causa: R$ 15.259,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[PAGAMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE SEVERINO MACIEL 

Parte Ré: REQUERIDO: RUDINEI ZATTI Vistos. Relatório Dispensado na 

forma do art.38 da Lei 9.099/95. Fundamentação Concluída a fase 

postulatória, verifico que constam dos autos elementos suficientes para o 

julgamento integral do mérito, restando despicienda eventual produção 

probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista que a questão 

controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados aos autos 

documentos suficientes para a comprovação das teses apresentadas 

pelas partes e formação do convencimento do julgador. Além disso, anoto 

que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que a ele incumbe 

a direção do processo e a ponderação sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal que “a necessidade de produção da prova há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de 

defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão 

suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 

(RE 101.171-8- SP). Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias os requerimentos poderão 

ser indeferidos, conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC. Ademais, 

o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados 

pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento 

jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi factum, dabo tibi 

ius” (REsp 1.537.996). Assim, verifico que os aspectos decisivos desta 

causa estão suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o 

julgamento antecipado da lide (RTJ 115/789). Tal entendimento é lastreado 

ainda no princípio da razoável duração do processo, garantia fundamental 

assegurada, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal 

de 1988, com o seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Os motivos que levaram o 

legislador a erigir a questão do tempo do processo ao nível de garantia 

fundamental mostram-nos uma insatisfação da sociedade com a 

prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de que a jurisdição não 

deve ser apenas "prestada" pelo Estado como decorrência do direito de 

ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e 

adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este objetivo. Por essas 

razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, incidentes ou 

procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o pronunciamento 

jurisdicional. Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual. A petição é apta e o 

procedimento corresponde à natureza da causa. A pretensão deduzida 

não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o pedido é, em tese, 

juridicamente possível, não havendo incompatibilidade de pedidos, sendo 

que, a princípio, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão. 

No mérito o pedido é PROCEDENTE. Trata-se de ação de cobrança em que 

a parte autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar a 

parte requerida ao pagamento do valor descrito na inicial em decorrência 

da emissão de cheques em seu favor, consoante documentação juntada 

aos autos. Citada para comparecer na audiência de conciliação, a parte 

requerida deixou de estar presente e não apresentou contestação. Assim, 

com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da parte 

requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, conforme se denota do termo de audiência. Como 

consequência, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. A presunção, contudo, não é 

absoluta e deve a decisão, a par do que já determinou a Constituição 

Federal, ser fundamentada. O pedido inicial baseia-se em prova 

documental inequívoca, consubstanciada em cártula de cheque juntado na 

inicial. Referido cheque é presumidamente assinado pela parte requerida, 

que confere segurança ao Juízo de que o valor não foi pago no período 

indicado na inicial e, além disso, ocorreu a confissão ficta decorrente da 

revelia, fatos que, aliados, resultam na responsabilidade da parte 

requerida. Com relação ao termo inicial para incidência das correções, 

juros e correção monetária, tenho que deve ser contada a partir do 

inadimplemento, data certa em que o débito deveria ter sido pago. Aliás, no 

que tange à correção monetária, sobreleva consignar que a sua aplicação 

visa manter o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor em sua 

manifestação atualizada. Segundo anota Theotônio Negrão, a correção 

monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples 

recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na 

verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela 

inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um plus, mas 

apenas o que lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código 

de Processo Civil e legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 

1968). Ademais, de acordo com o enunciado nº 04 das Turmas Recursais 

de Mato Grosso, "aplica-se nos Juizados Especiais o princípio que contra 

o revel correm os prazos independentemente de intimação. E 

desnecessária a intimação da sentença ao réu revel." Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia descrita na 

petição inicial, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da 

parte requerida. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 

9.099/95. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010024-63.2016.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO SANTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SANTOS NUNES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA DECISÃO Processo: 

8010024-63.2016.8.11.0080. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO SANTINI 

EXECUTADO: ADRIANA SANTOS NUNES Vistos. Consoante a disposição 

inserta no artigo 53 , § 4º , da Lei 9.099 /95, não sendo encontrado o 

devedor, ou inexistindo bens penhoráveis, além de terem sido esgotadas 

as diligências necessárias, a execução será imediatamente extinta, 

atendendo aos critérios de celeridade e economia processual. Ressalte-se 

que não cabe a suspensão do curso processual nos Juizados Especiais, 

bem como não cabe citação por edital (art. 18, § 2º, Lei 9.099/95). 

Ademais, em caso de o credor localizar bens do devedor passíveis de 

constrição para satisfação do crédito, não há nenhum impedimento legal 

para que venha a promover o desarquivamento do feito para o seu 

prosseguimento. Diante do exposto, arquivem-se os autos, sem prejuízo 

de requerimento posterior e expresso da parte autora (indicando bens 

penhoráveis). Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-36.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROSENILDA MENDES DUTRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que manifeste nos autos informando 

endereço da parte Requerida, uma vez que na manifestação de ID 

14245295 informou endereço de parte diversa destes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-67.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE CRISTINA DE OLIVEIRA T. DE MELO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA Impulsionamento por Certidão Nos 

termos do Provimento nº 68 do CNJ, impulsiono estes autos para intimar 

a(s) Parte(s) para que tomem ciência da expedição de alvarás eletrônicos 

para levantamento de valores de ID 15181518 e 15181532. QUERÊNCIA, 4 

de setembro de 2018 NARJANA ROBERTA KROTH Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CD, S/N, QUADRA 6, LOTES 4, 6 E 8, SETOR C, 

QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 TELEFONE: (66) 35292220

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20286 Nr: 1607-76.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL BOTTAN, VITALINO LUIZ PAVONI, EDEMIR 

CARLOS PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Atilio Pelizan, Jessica Tailine Pelizan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31650 Nr: 73-92.2013.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do crédito (honorários 

advocatícios), acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 1268-28.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, com a finalidade de cumprir Mandado de 

Intimação da parte executada acerca da penhora online.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30893 Nr: 746-06.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Jason Laet Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 746-06.2012.811.0052 – Código: 30893

Vistos etc.,

Em detida análise, considero que Diogo Jason Laet Xavier encontra-se 

preso em Rondonópolis/MT (comunicação via malote digital, fls. 120/122), 

por força do mandado de prisão expedido em 05 de julho de 2013, nestes 

autos (fls. 78).
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Entretanto, consta às fls. 95 o competente alvará de soltura nº 

022/2013/CR, expedido em favor do reeducando na data de 09 de outubro 

de 2013.

Não obstante, cabe salientar que o reeducando já cumpriu a totalidade de 

sua pena, tendo sido declarada extinta sua punibilidade às fls. 115, em 03 

de fevereiro de 2016.

Desta feita, EXPEÇA-SE ofício à comarca de Rondonópolis/MT 

encaminhando cópia da presente decisão, bem como do alvará de soltura 

mencionado, para que seja o réu colocado em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso.

Ademais, CERTIFIQUE-SE quanto à baixa do presente mandado no Banco 

Nacional de Mandados – BNMP.

De tudo cumprido e certificado, ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 2984-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54945

 Vistos etc.,

1. Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL promovido pelo MUNICIPIO DE 

LAMBARI D’OESTE/MT, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 

sob n.º 37.465.408/0001-49, para ingresso e permanência de 

adolescentes acompanhados e desacompanhados de pais ou 

responsáveis no evento “14º Lambari Feste 2018”.

2. Antes de deliberar acerca do pleito, DÊ-SE vista dos autos ao 

representante do Ministério Público para manifestar.

3. Após, venham-me CONCLUSOS.

4. CUMPRA-SE, com urgência.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5293 Nr: 572-75.2004.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-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 o patrono do reeducando para manifestar-se no prazo 

legal, acerca do cálculo de referência 11.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 39/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO - 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da CNGC, e no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o término do contrato da conciliadora Carla Regina Araújo 

Brandolf, junto a esta unidade Judiciária, na qual vinha executando 

serviços voluntários como mediadora;

 CONSIDERANDO que a Carla Regina Araújo Brandolf demonstrou 

interesse em executar serviços voluntários como mediadora em ações 

cíveis existentes na Vara Única desta comarca em razão de encontrar-se 

em formação pelo NUPEMEC, na fase de estágio supervisionado realizado 

junto ao CEJUSC da Comarca de Nova Mutum/MT;

 RESOLVE;

NOMEAR a Sra. CARLA REGINA ARAÚJO BRANDOLF, portadora do RG 

1475442-8 e CPF 004.593.741-92, para exercer a função de MEDIADORA 

VOLUNTÁRIA nas ações cíveis da Vara Única desta comarca de Rosário 

Oeste-MT, a partir de 06/09/2018, sem ônus ao Tribunal de Justiça.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra, remetendo-se esta Portaria ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Rosário Oeste, 04 de setembro de 2018.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito /Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.º 14/2018 – DF - Torna Publico o Gabarito Definitivo da prova do 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado

* O Edital n° 14/2018 – 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): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66049 Nr: 892-68.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdA, NdS, GCAdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente, na qual 

pugna pela expedição de ofícios ao TRE/MT, RECEITA FEDERAL, 

OPERADORAS DE TELEFONIA, ENERGISA E DETRAN/MT, a fim de localizar 

o endereço da parte executada.

Inicialmente, imperioso esclarecer que com advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

sistema INFOJUD, bem como as expedições de ofícios às operadoras de 

telefonia (OI, VIVO, TIM e CLARO) e à ENERGISA.

INDEFIRO o pleito de pesquisa junto ao DETRAN/MT, isto porque o referido 

sistema visa, tão somente, a localização de veículo passível de restrição.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

citação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84339 Nr: 3065-94.2018.811.0032

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Cohab Velha, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 
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tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84333 Nr: 3062-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Por oportuno, no que tange ao pleito de antecipação da tutela, a fim de 

promover, ab initio, o arresto nas contas do executado, muito embora 

esteja presente a probabilidade do direito, uma vez que lastreado em título 

executivo extrajudicial, não vislumbro, na hipótese, a presença do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há 

notícias de que o executado tenha buscado dilapidar eu patrimônio com o 

fim de fraudar a execução. Com efeito, carecendo o pedido de 

fundamento concreto, baseado em indícios razoáveis de procurar o 

executado furtar-se da execução, não há que se falar em periculum in 

mora, ensejando, portanto, o indeferimento do pleito antecipatório. Por esta 

razão, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o que faço 

com arrimo no art. 300 do CPC.

Citem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84339 Nr: 3065-94.2018.811.0032

 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: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 689-09.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente, na qual 

pugna pela expedição de ofícios ao ENERGISA e às OPERADORAS DE 

TELEFONIA, a fim de localizar o endereço da parte executada.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço da parte executada por meio de 

expedições de ofícios às operadoras de telefonia (OI, VIVO, TIM e 

CLARO) e à ENERGISA.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

citação da parte executada.

 Por oportuno, atente-se a secretaria para que as intimações sejam feitas 

em nome dos patronos declinado em petitório de ref.23.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74499 Nr: 2157-71.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Adriano Manoel de Almeida 

Martins, Zilei Fatima de Almeida Martins, Osvaldo Santana Bastos, Mário 

José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos.[...]Desta feita, DEFIRO o arresto executivo online (Bacen 

Jud), do montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 3009-95.2017.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neydilaine Beatriz Alves Pereira, CEAM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovanino Maciel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte exequente, na qual 

pugna pela expedição de ofícios ao TRE/MT, RECEITA FEDERAL, 

OPERADORAS DE TELEFONIA, ENERGISA E DETRAN/MT, a fim de localizar 

o endereço da parte executada.

Inicialmente, imperioso esclarecer que com advento do uso da tecnologia 

da informação, através da celebração de convênios entre o Poder 

Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 
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sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Com efeito, DEFIRO a busca de endereço da parte executada junto aos 

sistemas INFOJUD, bem como as expedições de ofícios às operadoras de 

telefonia (OI, VIVO, TIM e CLARO) e à ENERGISA.

INDEFIRO o pleito de pesquisa junto ao DETRAN/MT, isto porque o referido 

sistema visa, tão somente, a localização de veículo passível de restrição.

Restando frutífera alguma das pesquisas, desde já, determino a imediata 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63650 Nr: 2045-73.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS MÁQUINAS AGRÍCOLAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Toscan Spagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 204573.2015-8.11.0032

Código n.º 63650

Vara Única

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

(ref. 08) e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Em relação às custas, estás deverão ser adimplidas conforme acordo 

pactuado pelas partes.

Por oportuno, que as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do 

Advogado Leandro Garcia – OAB/SP 210.137.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71711 Nr: 669-81.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de 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): Elio Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pleito de ref.24. Expeça-se ofício ao INDEA (Instituto de Defesa 

Agropecuária de Mato Grosso), a fim de que sejam prestadas informações 

acerca da existência de bens semoventes registrados em nome da parte 

executada.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51345 Nr: 1429-06.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial para fim de DECLARAR por sentença que 

o requerido não possui relação de parentesco com a parte autora, o que 

faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil.Por consectário, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito,.Condeno a parte 

autora em custas e honorários advocatícios, estes último que arbitro no 

importe de 10% (dez por cento) da valor da causa, ressalvado a aplicação 

do benefício da gratuidade de justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas pertinentes.Intimem-se.Cumpra-se.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANICETO DA SILVA (REQUERENTE)

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000024-05.2018.8.11.0032. REQUERENTE: MIGUEL ANICETO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, em face ao disposto no art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. MIGUEL ANICETO DA SILVA, propôs a presente 

Ação de Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais 

e Materiais em face ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Aduz a parte autora que firmou com a parte reclamada, no 

mês de dezembro de 2001, Instrumento Particular de Assunção de Direitos 

e Obrigações Oriundas de Instrumento Particular de Contrato de 

Eletrificação Rural e Outras Avenças, Confissão de Dividas e Outras 

Avenças sob o Nº 0022.046.17502/2001. O objeto do contrato era a 

eletrificação do imóvel rural de propriedade da parte autora, denominado 

Assentamento Forquilha do Rio Manso, situado no Município de Rosário 

Oeste/MT. Restou estabelecido em contrato (cláusula 4), que o custo final 

para atendimento do autor, com a execução das obras necessárias à 

eletrificação da referida propriedade, seria de R$: 4.699,47 (quatro mil e 

seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), cabendo 

ao autor, a titulo de participação financeira na execução das obras de 

interesse mútuo, o pagamento de R$: 2.854,86(dois mil e oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), nas seguintes formas: 

· Pagamento de R$: 50,00 (cinquenta reais) como sinal, destinado à 

cobertura dos custos de projeto e comercialização; · O pagamento, a título 

de entrada, no valor de R$: 100,00 (cem reais), dividido em 02 (duas) 

parcelas fixas, iguais e sucessivas, no montante de R$: 50,00 (cinquenta 

reais); · O pagamento da quantidade restante (saldo devedor), de R$: 

2.704,86 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos), 

acrescidos e juros de 6% (seis por cento) ao ano e 2% (dois por cento) 

ao ano a titulo e taxa de administração, resultando o valor final de R$: 

3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), 

parcelados em 120 meses, no valor mensal de R$: 32,42 (trinta e dois 

reais e quarenta e dois centavos), com vencimentos coincidentemente 

com as faturas de fornecimento de energia elétrica. Alega o reclamante 

que cumpriu totalmente com os termos do contrato pactuado com a 

reclamada, efetuando o pagamento das 120 parcelas o qual iniciou em 
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dezembro/2001 e findou-se em dezembro/2011, arcando com o valor 

correspondente as parcelas, acrescido do valor dado como sinal mais a 

entrada num montante de R$ 3.890,40 (três mil, oitocentos e noventa reais 

e quarenta centavos). Entretanto, a empresa reclamada continua ainda 

cobrando indevidamente desde de janeiro/2012 o valor correspondente ao 

(Programa Luz do Campo-PLC), até a presente data, inexistindo valor a ser 

cobrado a título de programa luz do campo. Em vista disso, ajuizou ação, 

requerendo a condenação da reclamada a devolver em dobro os valores 

pagos indevidamente pela autora, quando o contrato não estava mais 

vigente; a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada foi 

citada, apresentando contestação aonde alega, inexistir dano moral e 

consequentemente a obrigação de indenizar, posto que inexiste prova nos 

autos capaz de demonstrar a existência dos supostos danos morais 

alegados pelo requerente. Friza-se que a parte reclamante trouxe a inicial 

notícia de que mesmo após o término do prazo contratado de 120 (cento e 

vinte) meses, que findou-se em dezembro de 2011, a parte reclamada 

continuou cobrando os valores referentes às parcelas nas faturas de 

energia elétrica, conforme demonstra os documentos juntados aos autos. 

Conforme se infere na inicial, foi invertido o ônus da prova, verifica-se que 

cabia a parte requerida provar que o contrato não havia findado e que não 

estava realizando cobranças indevidas, contudo, esta não cumpriu com o 

ônus que lhe competida. Assim, no que pertine aos valores cobrados 

indevidamente, vislumbro que razão assiste a parte requerente quanto ao 

pagamento em dobro. Vejamos: O art. 42 do CPC expressamente 

determina: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Neste sentido também é o 

entendimento jurisprudencial. EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – QUITAÇÃO ANTECIPADA - ABATIMENTO 

PROPORCIONAL - JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA Nos termos do artigo 42, parágrafo único, 

do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

devolução pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido 

de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. A liquidação antecipada do débito, parcial ou total, assegura 

ao devedor o desconto proporcional dos juros e demais encargos 

contratuais, como determina o art. 52, § 2º, CDC. Se o credor não deduzir 

do débito o valor integral que corresponde aos encargos contratuais, o 

consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores retidos 

indevidamente pelo credor, com acréscimo de correção monetária e juros 

de mora. Embora a responsabilidade dos prestadores de serviço seja 

objetiva, não há atribuição automática do dever de indenizar, sendo 

necessária a comprovação induvidosa do dano e do nexo de causalidade 

entre este e a conduta, permitindo-se, ainda, que o imputado prove as 

circunstâncias de isenção da sua obrigação. (Apelação Cível 

1.0079.10.016619-2/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 

14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2013, publicação da súmula em 

18/10/2013). Assim sendo, merece guarida o pedido de pagamento em 

dobro concernente aos valores cobrados à título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

que segundo a reclamante findou-se em dezembro/2011. Quanto ao dano 

moral o dever de indenizar decorre do preceito insculpido no art. 5º da 

Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afastando as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação 

de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes 

do exercício de atividade que por sua natureza geram risco para os 

direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Sobre tal fato, importante considerar os dizeres 

concretizados por Sílvio de Salvo Venosa com relação ao dano moral, 

vejamos: “dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, 

também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater 

famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente 

sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de 

pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do 

destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe 

ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca. O 

sofrimento como contraposição reflexa da alegria é uma constante do 

comportamento humano universal”. (Direito Civil, p.47, 2005). Complementa 

o entendimento acerca do dano moral o jurisconsulto Arnaldo Rizzato, 

vejamos: “Que o dano moral revela a expressão um caráter negativo, que 

é não ser patrimonial, atingindo o ofendido como ser humano, sem 

alcançar seus bens materiais. O dano moral, ou não patrimonial, ou ainda 

extrapatrimonial, reclama dois elementos, em síntese, para configurar-se: 

o dano e a não diminuição do patrimônio. Apresenta-se como aquele mal 

ou dano, que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a 

honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação. Há 

um estado interior que atinge o corpo ou espírito isto é, fazendo a pessoa 

sofrer porque sente dores no corpo, ou porque fica triste, ofendida, 

magoada, deprimida. A dor física é a que decorre de uma lesão material do 

corpo, que fica com a integridade dos tecidos ou do organismo humano 

ofendido; a moral ou do espirito fere os sentimentos, a alma, com origem 

em uma causa que atinge as ideias. Basta à perturbação feita pelo ato 

ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos 

afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do 

respectivo direito”. (Responsabilidade Civil, p. 16/17. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011 - (REsp. nº 68.918/RS, da 1º Turma, j. em 20.05.2004). No 

caso dos autos, relata a parte autora que mesmo após término do 

contrato, cujo prazo era de prazo de 120 (cento e vinte meses), prazo 

esse que findou-se em dezembro de 2011, a parte requerida continuou a 

lhe enviar cobranças em sua conta de energia elétrica. Diz ser patente o 

dano moral experimentado, face as arbitrariedades cometidas pela parte 

requerida, inclusive pela coação sofrida face a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica em caso de atraso no pagamento da 

fatura, configurando ato atentatório ao direito do consumidor. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia a parte reclamada comprovar que 

o contrato não havia findado e que as cobranças eram devidas, contudo, 

a parte requerida nada provou. Resta patente nos autos que a 
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má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, que 

pendurou por anos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que ficou anos 

sendo coagida a pagar dívida já quitada. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do autor, tampouco medida leniente em favor do requerido. Dessa 

forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Sob esse contexto “a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante 

para dissuadi-lo de igual e novo atenta do” (acórdão publicado em RT 650, 

p. 63 a 67). Dito isso, reconhecida a falha na prestação de serviço, por 

parte da requerida, e levando em consideração as suas condições 

econômicas, Empresa de Energia Elétrica de grande porte; e a gravidade 

potencial da falha cometida, fixo os danos morais em R$: 10.000,00 (dez 

mil reais), mesmo porque montante menor que esse, para o poder 

econômico da requerida, constitui mera insignificância, de modo que o 

efeito pedagógico, se o montante fosse menor, seria nenhum. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial, para: CONDENAR a reclamada ao 

PAGAMENTO EM DOBRO dos valores cobrados a título de participação 

financeira após o término das parcelas previstas no contrato sub judice, 

qual seja, R$ 4.668,00 (quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais). 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de danos morais no importe 

de R$: 10.000,00 (dez mil reais) à parte reclamante. Os juros de mora 

serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-42.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE FRANCA (REQUERENTE)

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000028-42.2018.8.11.0032. REQUERENTE: PEDRO PAULO DE FRANCA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar cópia do 

Contrato de Eletrificação Rural “Luz no Campo” referente UC 7290667 em 

nome do contratante PEDRO PAULO DE FRANÇA, sob pena de extinção e 

arquivamento. Tomem-se as demais providências de estilo. ROSEMILIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-26.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

JOSE SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000581-26.2017.8.11.0032. REQUERENTE: JOSE SEVERINO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, 

conforme petição digitalizada nos autos. 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, 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. Arquive-se este processo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-77.2013.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO ZEFERINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA ANTUNES GOMES (ADVOGADO(A))

MBM ? RECUPERACAO DE ATIVOS (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LOSANGO S.A (REQUERIDO)

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE Processo n° 

8010227-77.2013.811.0032 REQUERENTE: BASILIO ZEFERINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MBM RECUPERAÇÃO DE ATIVOS/ C. CLARO DA 

SILVA - ME REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME REQUERIDO: 

LOSANGO S/A Vistos. Trata-se de pedido de expedição de alvará 

acostado ao Id. N°14929978, em que o advogado da parte exequente 

requer a liberação do valor bloqueado via Bacen Jud depositado em seu 

favor. Considerando o resultado do bloqueio do BacenJud, o qual anexo a 

esta decisão, intime-se a parte executada para, querendo, opor embargos 

no prazo legal. Decorrido o prazo legal sem manifestação, desde já 

DEFIRO o pedido, e DETERMINO que cumpra-se de acordo com o 

andamento Id. N° 14303592, devendo o (a) Senhor(a) Gestor(a) adotar os 

procedimentos necessários para a liberação, observando se a 

procuração outorga poderes específicos para receber. Após, efetuado o 

levantamento dos valores, e certificado nos autos, volte-me concluso para 

analise de pedido acostado aos autos. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 04 de setembro de 2018. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-75.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI DOMINGOS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 1935879 e cálculo constante no ID n. 13026292, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020005-03.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 1945703 e cálculo constante no ID n. 13027253, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-41.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA LUIZA ANTUNES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. CARVALHO LIMA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 4176353 e cálculo constante no ID n. 13027982, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-16.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE ALMEIDA FERREIRA (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000517-16.2017.8.11.0032; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ADRIANA DE ALMEIDA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355 do Novo Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. As partes efetuaram composição amigável, 

conforme consta nos autos id. 12223399. Ante o exposto, opino pela 

homologação do acordo firmado pelas partes para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e, com fulcro no artigo 487, inciso III, b, do Novo 

Código de Processo Civil, pela extinção do feito com resolução do mérito. 

Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se procedendo às baixas e anotações de praxe. Submeto a 

presente decisão ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/95. ROSEMILIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-35.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARLA NUNES SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000173-35.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MARLA NUNES SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação, conforme petição digitalizada nos autos. 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, 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. Arquive-se este 

processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-34.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIER REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 19 de dezembro de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-39.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ASTA KRAUSE (REQUERENTE)

ELIANE MENDES MULLER AFFI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000218-39.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ASTA KRAUSE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Passo então a sentenciar o processo no estado em que se 

encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. Trata-se de RECLAMAÇÃO proposta pela parte 

reclamante em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 
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a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, em que 

pese às alegações da defesa, é certo que o valor faturado supera em 

muito à média de consumo, não se apresentando plausível o 

reconhecimento do consumo da quantia em Abril/2017 de 393 kwh, uma 

vez que nos meses anteriores e posteriores não ultrapassou 230 kwh. 

Partindo dessas premissas, a declaração da inexistência de débito é 

medida que se impõe. No que tange ao pedido de danos morais, verifico 

que não houve suspensão do fornecimento de energia, havendo apenas 

simples cobrança. Ademais, não houve impugnação do Reclamante 

informando fatos novos como inserção em cadastro de inadimplentes e 

suspensão da energia. Assim, não é possível reconhecer que o evento 

tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade 

e causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese às razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, é importante destacar que o evento não culminou em outras 

consequências jurídicas como inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito e exposição a situação vexatória, situações que, quando 

comprovadas, ensejariam indenização a título de danos morais. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica entre as partes, mas restando 

inequívoca a inexistência de dano moral a ser reparado. Ante o exposto, 

opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

DECLARAR a inexistência da dívida no valor de R$ 300,31 (trezentos reais 

e trinta e um centavos) referente à fatura abril/2017 de 393 kwh, 

facultando a empresa ré refaturar utilizando como base aritmética os 

consumos anteriores ao impugnado nesta demanda, 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. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-50.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MENDES JOSE DE ALMEIDA (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 ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-50.2016.8.11.0032 REQUERENTE: MENDES JOSE DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Passo então a sentenciar o processo 

no estado em que se encontra com apoio no art. 355 do NCPC. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pela parte reclamante em desfavor da 

reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

mormente porque não trouxe aos autos nenhum contrato assinado pela 

parte autora, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

relação jurídica entre as partes que originou o débito negativado pela 

reclamada, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Em sua defesa a reclamada juntou áudio inútil à comprovação da 

contratação porque não houve confirmação de seus documentos 

pessoais, não podendo afirmar que se trata da mesma pessoa. Ora, a 

parte reclamada é responsável pela negativação indevida, porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de 

cobrança ou fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude 

altamente qualificada. Negando o consumidor a relação comercial com a 

empresa, incumbe a essa demonstrar de forma inconteste que a cobrança 

refere-se aos serviços solicitados e efetivamente prestados, o que não 

vislumbro no presente caso, significando dizer que o mesmo não logrou 

êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do 

NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar: “RECURSOS INOMINADOS - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE SERASA - S.A - AFASTADA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADO - 

DEVER DE INDENIZAR - RISCO DA ATIVIDADE - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA - RECURSOS DE AMBOS 

RECORRENTES - CONHECIDOS E IMPROVIDOS.” (RNEI, 2121/2012, Dr. 

Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

j. 02/10/2012, DJE 11/10/2012). Assim, demonstrada a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, 

resta fixar o quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos 

morais visa minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem 

importar em enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata 

punição ao ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à 

prática de novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais 

que se vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 mostra-se eficaz para 

compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar reiterações 
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pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida e, assim, DECLARO a inexistência do débito apresentado pelo 

reclamante, DETERMINO a exclusão definitiva de seus dados dos 

cadastros de inadimplentes em relação à dívida em exame, e ainda 

CONDENO a reclamada no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à 

parte reclamante, a título de indenização por danos morais. Os juros de 

mora serão calculados à base de um por cento ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária pelo INPC, com incidência 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ). Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada 

para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Havendo dificuldade de pagamento diretamente ao credor, ou resistência 

deste, o devedor, a fim de evitar a multa de 10% (dez por cento) deverá 

efetuar depósito perante este Juízo, ainda que os autos estejam na 

instância recursal (Enunciado 106/FONAJE), através de guia de 

recolhimento da Conta Única do Poder Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e 

seguintes da CNGC/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do item 5.16.22 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA 

GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-53.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000424-53.2017.8.11.0032 REQUERENTE: MANOEL SERGIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, em face ao 

disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 Novo do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito 

oriunda de relação jurídica inexistente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, 

tendo em vista que nunca firmou contrato com a reclamada referente a 

telefonia móvel. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da negativação e a parte ré deixou de instruir os autos com 

documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da 

cobrança do crédito, mormente porque não trouxe aos autos nenhum 

documento ou contrato assinado pela parte autora. Ora, a parte reclamada 

é responsável pela negativação indevida, porque a ela competia o dever 

de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança ou 

fraude, mesmo que o terceiro tenha utilizado de fraude altamente 

qualificada. De outro lado, 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, 

tendo apenas colacionado o print de tela para esta comprovação. 

Entretanto, o print sistêmico, não é aceito como meio de prova, tendo a 

Reclamada a sua disposição, gravações telefônicas e termo de contrato, 

que confirmariam a contratação dos serviços pela autora. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. SPC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

CONTRATO DE REVENDA DE COSMÉTICOS. INEXISTENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Conforme a expressa disposição do art. 333 

do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. 2. Controversa a 

existência do negócio jurídico, cumpriria ao réu, ora recorrente, comprovar 

a existência do contrato, cujo inadimplemento motivou a inclusão do nome 

do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. 3. Tendo o 

Recorrente se limitado a colacionar print de tela do computador, sem 

apresentar qualquer documento capaz de demonstrar a existência de 

negócio jurídico entabulado pelas partes, forçoso é reconhecer sua 

inexistência, assim como ilegítima a inscrição do nome do Recorrido em 

cadastro de proteção ao crédito, por força de dívida decorrente de 

relação celebrada mediante fraude. 4. O dano imaterial prescinde de 

prova, por estar relacionado a direitos ou atributos da personalidade, 

consequentemente impossíveis de serem demonstrados. Daí porque 

doutrina e jurisprudência o classificam como in re ipsa, ou seja, decorre do 

próprio fato ou ato ilícito. 5. Na fixação do dano moral, devem ser 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além 

disso, deve- se atentar para o seu fim pedagógico de desestimular 

conduta semelhante, assegurar certo alento ao ofendido que minimize as 

agruras suportadas, mas de acordo com a capacidade econômica de 

quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 

enriquecimento sem causa. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se razoável e proporcional, até porque a jurisprudência 

da Superior Corte de Justiça tem parâmetro estabelecido em 50 

(cinqüenta) salários mínimos. 7. Recurso conhecido, mas improvido, e 

lavrado nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. 8. Custas pelo 

recorrente, cujos honorários arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação corrigida monetariamente. (TJ-DF; Rec 2013.03.1.008484-8; 

Ac. 688.290; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal; Rel. Juiz Conv. Luis Gustavo B. de Oliveira; DJDFTE 02/07/2013; 

Pág. 305) (grifei e negritei). 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 

do débito 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. 
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Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 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 referente a dívida em litígio e CONDENAR a 

empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, 

determinando a exclusão definitiva do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, com relação à divida discutida nestes autos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimam-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-26.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAQUIM SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000042-26.2018.8.11.0032. REQUERENTE: JOAQUIM SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 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 se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que 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. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamante afirma 

desconhecer os motivos que levaram a inclusão do seu nome junto ao 

sistema de proteção de credito, negando qualquer relação comercial que 

possa ter justificado a conduta da ré, e que a negativação foi indevida. No 

entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram suficientemente impugnados. 

A reclamada apresentou nos autos, documentos e as gravações de voz 

(áudio) entre a reclamante e a reclamada, onde se verifica 

indubitavelmente a relação comercial existente entre as partes. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência do 

pedido. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 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. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA 

LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-26.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES (ADVOGADO(A))

JOSE MARIO ANSALDI DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

JOSELINA AGOSTINHA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 80/2014 e Provimento n. 88/2014, ambos da 

CGJ - MT, intimo a parte autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme sentença 

constante no ID n. 1374135 e cálculo constante no ID n. 13744142, sob 

pena de protesto de título executivo judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-96.2012.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL DE PINHO SERRA MACEDO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar-se acerca do teor da certidão do Senhor Oficial de Justiça 

constante no andamento retro, no prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24379 Nr: 1590-21.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Abgair Ruth da Silva Triquero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Boabaid

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.Ademais, REVOGO quaisquer medidas 

liminares ou antecipatórias de tutela que acaso tenham sido deferidas no 

respectivo processo.Condeno a parte autora às custas 

processuais.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 67767 Nr: 1518-29.2013.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISSON ALFREDO MAGNO DE OLIVEIRA 

POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariesi Teixeira Correa 

Moraes - OAB:17965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da possibilidade de solução amigável da lide, o que se observa por 

meio das tratativas de acordo entre as partes, por meio das petições de 

fls. 45 e 52, assim como, considerando que de acordo com o Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 02/10/2018 às 12:000 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 59408 Nr: 1212-94.2012.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JÚNIOR, EDNEIA 

APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARDEN, GLICERIO LEITE DE 

OLIVEIRA, JOSÉ ALVES FERREIRA, ALTAIR LIMA, CARLOS SIMARELLI, 

CARLOS FERNANDO MARCHI, ELAINE UEHARA BARDEN, ROSIMEIRE 

APARECIDA SIMARELLI MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Marcos Campedelli - 

OAB:99191/SP, Felipe Zorzan Alves - OAB:182184/SP, FELIPE 

ZORZAN ALVES - OAB:71424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO NOGUEIRA MACEDO - 

OAB:24712/CE, RICARDO AURÉLIO DONADEL - OAB:300.532/SP, 

Rodrigo Sêmpio Faria - OAB:8078/MT, RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT, bem como para 

especificarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, sob pena de indeferimento.

Após, concluso para deliberação acerca da realização de audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se.

 Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

ADALGIZA MARIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-17.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

LUZINEY LOUZITANO MORAES (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-02.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEY LOUZITANO MORAES (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000372-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIANA DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-84.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEY LOUZITANO MORAES (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

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, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-69.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEY LOUZITANO MORAES (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

ADALGIZA MARIA DE SOUZA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000562-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CAMPOS LEMOS (REQUERENTE)

VANDERLEI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

JURACY FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

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, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

JURACY FERREIRA SALGADO (REQUERENTE)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

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, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FLORENTINA LOPES MARTINS (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-28.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE DOS SANTOS AMARO (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA LOURENCA DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

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, 4 de setembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-13.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000750-13.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido Advogado: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA OAB: MT0019498A Endereço: FERNANDO FERRARI, 289, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-185 Advogado: FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI OAB: MT0017627A-O Endereço: LINHARES, 341, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-810 REQUERIDO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA OAB: 

MT0020191S Endereço: ANA BRASILIA, 705, LOTE 06, R. RITA VIEIRA, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79052-260 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A 

audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas às provas 

oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de 

setembro de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-43.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000748-43.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido Advogado: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA OAB: MT0019498A Endereço: FERNANDO FERRARI, 289, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-185 Advogado: FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI OAB: MT0017627A-O Endereço: LINHARES, 341, 

LIXEIRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-810 REQUERIDO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE 

CEMAT, 184, RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: Advogado: MAYARA BENDO LECHUGA OAB: 

MT0020191S Endereço: ANA BRASILIA, 705, LOTE 06, R. RITA VIEIRA, 

CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79052-260 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A 

audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas às provas 

oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de 

setembro de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74596 Nr: 3440-45.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:

 AUTOS Nº 3440-45.2016.811.0039

CÓDIGO 74596

Vistos em correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, determino que 

seja intimado o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89590 Nr: 2410-04.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDOB, NDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS Nº. 2410-04.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 89590.

Vistos em correição.

Intime-se a autora para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais em 

15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89599 Nr: 2417-93.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANE DE OLIVEIRA MÁRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver a parte 

autora comprovou no presente momento não possuir condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família mormente por tratar-se de pessoa desempregada.Da tutela de 

urgência.Com relação ao pedido de tutela de urgência, INDEFIRO-O, 

porquanto não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais 

(art. 300, do CPC). Com efeito, por ora, não está demonstrado “prima 

facie” o “fumus boni juris” do direito da parte autora recomendando-se 

aguardar o contraditório. Ademais, não se evidencia a plausibilidade do 

direito do requerente, ao menos nessa fase processual, bem como não 

está comprovada a existência de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Observe-se, outrossim, que para a concessão da tutela é essencial a 

existência de prova que não enfrente qualquer discussão, o que não é o 

caso dos autos. Na espécie, o direito, à luz do disposto no art. 300, do 

CPC, não está provado de forma irrefutável, havendo necessidade de 

melhor elucidação dos fatos. Logo, não se mostra cabível antecipar os 

efeitos da tutela de urgência, em especial por ser imprescindível garantir o 

direito do contraditório. Indefiro, pois o pedido, sendo certo a tutela, na 

forma do “art. 296, do CPC, poderá ser apreciada e modificada a qualquer 

tempo. [...]” Da necessidade de designação de audiência de conciliação e 

mediação.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 mediante remessa eletrônica dos autos, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências a que faz menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.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.: 90163 Nr: 2739-16.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO SIMÕES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2739-16.2018.811.0039.CÓDIGO Nº. 90163..............É o breve 

relato.Fundamento e decido.RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil.Por fim, não demostrada a hipossuficiência da parte autora, 

intimem-na para recolher as custas iniciais.Designo audiência de 

conciliação para o dia 09 de outubro de 2018, ao 16h30min, para 

realização de audiência de conciliação (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 

o requerido, 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), 

consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.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 do requerido determinará a revelia quanto à matéria de 

fato (art. 7º da Lei nº 5.478/1968).Intimem-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 29 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77412 Nr: 1014-26.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL DO COMPLEXO NASCENTE DO 

PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 14.552, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20246/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto a certidão em 

referencia nº.34, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 782-48.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RIBEIRO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE pretensão acusatória exposta na denúncia, para 

CONDENAR a réu CELSO RIBEIRO EVANGELISTA,(...). SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em 

prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, na forma e 

condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao 

disposto no art. 44, §2º, primeira parte, do Código Penal.Consigno que o 

descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos acima aplicada, 

ensejará em sua revogação e o conseguinte cumprimento da pena 

privativa de liberdade pela ré, por inteligência do art. 44, §4º, do CP.3. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS.A)Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.B)Transitada em julgado a condenação, lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados, bem como expeçam-se a Guia de 

Execução Penal, encaminhando-a a Vara de Execuções Penais deste 

Juízo. C)Transitada em julgado, forme-se a Guia de Execução Penal e 

remeta-se à Vara de Execução Penal para designação de audiência 

admonitória, bem como, insira o nome do réu no sistema INFODIP da 

Justiça Eleitoral, para cumprimento do disposto no art. 15, inciso IV, da 

CF/88.D)Intime-se o réu da sentença nos moldes do art. 392 do Código de 

Processo Penal.E)Cumpridas tais deliberações, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo.P.R.I. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 27 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 
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BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 40/2018-DF - ALTERAR a escala do plantão do mês de 

SETEMBRO/2018 como abaixo relacionado

* A Portaria nº 40/2018-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): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96797 Nr: 37-14.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 Fica a parte requerida, devidamente intimada por intermédio de seu 

advogado, para manifestação nos moldes da determinação de ref. 141 c/c 

a ref. 102.

 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:

 Ficam as partes devidamente intimadas por intermédio de seus 

advogados, legalmente constituído a quitar às custas e taxas judiciais, em 

um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, 

assim como determina a ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109013 Nr: 1393-10.2018.811.0078

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT

 Assim, nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o 

art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o 

processo com resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão 

almejada na demanda foi atingida no curso do processo.Mantenho as 

medidas até o dia 02/12/2018, data em que o prazo de 6 (seis) meses 

fixados na decisão que concedeu as medidas protetivas se 

encerra.Escoado tal prazo, sem o acontecimento de novos fatos, ao 

arquivo.Com notícia de descumprimento das medidas aqui julgadas, façam 

os autos conclusos para análise de eventual prisão preventiva.Não 

obstante, cumpre ressaltar que encerrado o prazo acima exposto, o 

acontecimento de novos fatos permitem a vítima o pedido de novas 

medidas protetivas.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 95170 Nr: 2647-86.2016.811.0078

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS, EVADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21395, POLLIANA PORTES SODEIRO - 

OAB:11.078

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que o requerido MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL forneça tratamento de internação para desintoxicação em favor 

de ELINE VITORIA ALVES DA SILVA. Por consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM EXAME DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do novo Código de Processo Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação de 

tutela deferida.Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3º, do 

CPC).Publique-se.Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.EXPEÇA-SE o 

necessário.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9116 Nr: 754-90.2008.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Domingos Frizon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT/4.482, Thiago Rosseto Sanches - OAB:12045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos.

I – INTIME-SE a parte exequente para que, ciente da matéria de defesa 

alegada pelo executado às fls. 109/113, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de PRECLUSÃO.

II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, certifique e 

tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9516 Nr: 328-44.2009.811.0094

 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: Luiz Francisco de Castello Branco, Heloisa Maria 

Andrioli Castello Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º Serviço Notarial e Registral de Jangada - 

MT, Rosana Maria de Almeida, Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Jocimar José de Almeida, Gleice Matos Maronezzi, ZM 

Comercial Agrícola Ltda, Monsanto do Brasil Ltda, Mario Lanza, Jurandir 

Bottega, Braz Mario Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Luiz Felipe Andreoli 

de Castello Branco - OAB:SP/247.708, Thais Luciana Morceli - 

OAB:MS/8.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT, Leandro Rafael Perius - OAB:MT 20.089-0, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - OAB:24888-O

 Vistos, etc.

I – Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste quanto aos documentos juntados às fls. 633/717 pelos 

requeridos, nos termos do art. 7º, c/c art. 437, §1º, ambos do CPC/15.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103325/9/2018 Página 616 de 635



II – Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21291 Nr: 659-84.2013.811.0094

 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: Silvano Bessão - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Indústria de Calçados - EPP, Banco do 

Brasil - Agência 4102-5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fl. 100, 

proceda-se a reclassificação do feito como cumprimento de sentença.

Diante do pagamento das custas consoante comprovante de fls. 105/106, 

defiro o pedido de desarquivamento do presente feito.

 Intime-se a parte executada a pagar o valor a que foi condenada, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento), à luz do art. 523 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29612 Nr: 1849-43.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fl. 464, expeça-se guia de 

executivo de pena definitivo em nome do reeducando, nos termos da 

decisão e acórdão de fls. 450/458, enviando-o à Comarca de Porto dos 

Gaúchos, uma vez que o reeducando cumpre pena na Cadeia Pública 

daquela Comarca.

Após, remetam-se estes autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29295 Nr: 1001418-59.2017.811.0007

 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: Irineu Faria Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wender José da Costa - 

OAB:OAB/MT 19.158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, amparado pelo art. 560 e seguintes do Código de 

Processo Civil, ante o não preenchimento dos pressupostos legais 

autorizadores, delineados no art. 561 do referido Diploma Legal, INDEFIRO 

a MEDIDA LIMINAR de reintegração, de manutenção e de interdito 

proibitório invocado pelo requerente.4.Outras ProvidênciasNos termos do 

art. 564, caput, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, PROMOVA a CITAÇÃO do(s) requerido(s), 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para contestar os termos da 

presente demanda.Ultrapassado o aludido prazo, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que, no mesmo prazo, querendo, 

apresente impugnação ou requeira o que de direito para prosseguimento 

do feito.Oportunamente tornem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20616 Nr: 903-47.2012.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parlac - Laminados e Compensados Ltda - EPP, Paulo 

Cezar de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT, Jonas J. F. Bernardes - OAB:8.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal - OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

PARLAC – Laminados e Compensados LTDA representado por Paulo 

Cezar de Paula, para fins de JULGAR IMPROCEDENTE a alegada tese de 

prescrição, na forma do art. 487, I, do CPC.Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, translade-se cópia da presente sentença ao 

feito principal (cód.: 20143) e, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, fica desde já determinado o arquivamento destes 

autos.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a 

teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do CPC/15.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23864 Nr: 456-54.2015.811.0094

 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: Silvestre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31979 Nr: 1080-98.2018.811.0094

 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: Antônio da Rocha Walter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abrão Alves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Vieira - 

OAB:18.011-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada pela parte 

Requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos legais, ao menos 

nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio rebus sic standibus.Considerando que a Conciliadora Judicial 

pode e deve auxiliar o magistrado na pauta de oralidade da Vara, nos 

termos do art. 334, § 1º, do CPC, DETERMINO que a Secretaria designe 

data para audiência, de acordo com a pauta da Conciliação.Cite-se e 

intime-se o requerido, no endereço declinado na exordial, bem como, 

intime-se a parte autora para que compareça à audiência, acompanhada 

de seu(s) advogado(s), com as advertências legais, contidas no art. 334, 

§§ 8º, 9º e 10º do CPC.O prazo para a parte requerida, oferecer 

contestação é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial, será na forma 

estabelecida no art. 335 do Código de Processo Civil.Com a chegada da 

contestação, intime-se a parte requerente para apresentar 

impugnação.Intimem-se as partes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às 
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providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11110 Nr: 732-61.2010.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Melo Madeiras - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Silviana Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT/11.178, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A

 3.Dispositivo“Ex positis”, na forma do art. 551 do CPC/15, HOMOLOGO as 

contas prestadas pela requerida às fls. 129/476 e, via de consequência, 

declaro extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 

487, I, do CPC/15.4.Disposições FinaisCONDENO a parte autora nas 

custas, despesas e honorários sucumbenciais que FIXO em 10% (dez por 

cento) a ser calculado com base no valor atualizado da causa, com fulcro 

no art. 85, §2º, do CPC.Uma vez precluso o prazo recursal, certifique-se o 

Transito em Julgado e, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26823 Nr: 295-73.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso - 

OAB:OAB/MT n°21.081

 Vistos, etc.

Defiro o pedido ministerial de fl. 110 e designo a data de 16 de outubro de 

2018, às 14hs30 min., para inquirição da testemunha Ester Tatiane Souza 

Botelho dos Santos.

INTIMEM-SE a testemunha, o acusado e sua defesa, para comparecerem à 

audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Às providências necessárias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11767 Nr: 506-22.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO em desfavor de 

Claudino de Melo & Goes Melo LTDA, ambos qualificados, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 12.604,27 (doze mil, seiscentos e quatro 

reais e vinte e sete centavos).

A Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, alterada pela Portaria MF nº 

130, de 19 de abril de 2012, que trata sobre a inscrição de débitos na 

Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determina o não ajuizamento de 

execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor 

consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)– Artigo 

1º, inciso II. E, em seu artigo 2º, determina que:

“Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, 

sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a 

Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, 

integral ou parcial, útil à satisfação do crédito.”

Na hipótese, a parte executa o crédito de R$ 12.604,27 (doze mil, 

seiscentos e quatro reais e vinte e sete centavos), representados pelas 

certidões de inscrições em dívidas ativa de fls. 06-15, o que 

autoriza/determina o arquivamento provisório do presente feito, nos 

moldes da portaria o em comento.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, em cumprimento ao 

disposto na Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, alterada pela 

Portaria MF nº 130, de 19 de abril de 2012, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

do presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor.

Saliento que o presente arquivamento não está sujeito ao recolhimento de 

custas judiciais, nem implica em sucumbência.

Providencie-se a Secretaria da Vara Única a troca da capa dos autos, eis 

que a atual se encontra deteriorada.

 Cientifique-se a parte exequente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20513 Nr: 799-55.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A, 

WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o que foi requerido pelo Exequente, nos termos do art. 922 do CPC.

 Após, ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, vistas à 

exequente.

Entrementes, remeta-se ao distribuidor para cálculo de custas 

remanescentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28387 Nr: 1163-51.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonata Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc.

Acolho o pedido ministerial de fl. 127 e designo a data de 17 de outubro de 

2018, às 13hs20 min., para realização de audiência admonitória.

 Intime-se o recuperando no endereço de fl. 80 e seu advogado, para 

comparecimento na audiência ora designada.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se todos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 196-69.2018.811.0094

 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: Casturina de Castro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário.Visando corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 2018, às 

15hs30min.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais 

que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 
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rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30351 Nr: 195-84.2018.811.0094

 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: Geralda Julia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário.Visando corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 2018, às 14 

horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29937 Nr: 2021-82.2017.811.0094

 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: Sebastiana Sulz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário.Visando corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 2018, às 15 

horas.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que especifiquem 

as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11136 Nr: 758-59.2010.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. Coelho Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes na 

pessoa de seu advogado, para manifesetar acerca documentos de fls. 

128/314, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28098 Nr: 1027-54.2017.811.0094

 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: HELENA DONZELLI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recurso de apelação, proposta na vigência do CPC, 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
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6517 Nr: 1536-05.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anabru Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes.

 Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9050 Nr: 654-38.2008.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Harold Borchardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Francovig 

Filho - OAB:12359/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:8.123, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT/14258-A

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 210, eis que, não se encontra 

fundamentado em nenhuma das causas que autorizam o sobrestamento 

do processo;

II – Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para que cumpra a decisão de 

fls. 201, sob pena de extinção e arquivamento;

II - Ultrapassado o prazo descrito na decisão de fls. 201 certifique e 

tornem os autos conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30349 Nr: 193-17.2018.811.0094

 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: Sebastião Theodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário.Visando corroborar a prova 

documental com a prova testemunhal, DESIGNO AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 10 de outubro de 2018, às 16 

horas 30 min.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções 

legais que dependam de intimação pessoal (F.Púb./DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Por fim, deve-se lembrar de que em 

relação à intimação de testemunhas será aplicado o disposto no Art. 455 

do CPC, cabendo 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, sendo 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.Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, 

caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua 

inquirição.Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for 

frustrada a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, por fim, testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 

454 do CPC. Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27290 Nr: 552-98.2017.811.0094

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérgio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 Vistos.

I – INDEFIRO o postulado de fls. 134, eis que, não se encontra 

fundamentado em nenhuma das causas que autorizam o sobrestamento 

do processo;

II – Em continuidade considerando que o pedido feito em fl. 134 não possui 

o condão e a consequência de suspender o processo, certifique à 

Secretaria quanto ao decurso do prazo para apresentação da 

impugnação. Após certificado, conclusos para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32073 Nr: 1128-57.2018.811.0094

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, aduz o artigo 321 do Código de Processo Civil que o juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos Arts. 319 e 

320 ou que apresente 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. Destarte, na forma do dispositivo alhures 

transcrito, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos documentos hábeis em comprovar a insuficiência de 

recursos para custear as custas e despesas processuais, tais como, 

cópias das últimas declarações de Imposto de Renda, ou outros que 

entenda pertinente, bem como para adequar o valor da causa, em igual 

prazo, conforme disposto nos artigos 319, V e 321 ambos do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.Às 

providências.Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da 

parte requerente, certifique-se e tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32006 Nr: 1091-30.2018.811.0094
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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: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Arlindo Schneider, Isabel Schneider, 

Francisco Assis Dias de Freitas, José Bernardes de Azambuja Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelene Aparecida de Brito - 

OAB:20.270/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que na decisão de fls. 591/verso/594, que declarou a 

incompetência do Juízo da Comarca de Sinop/MT, restou expressamente 

consignado que, uma vez precluso o prazo recursal, deveria o presente 

processo ser encaminhado para este juízo, contudo, a remessa foi 

efetivada antes mesmo de transcorrido o aludido prazo, tem-se que 

merece prosperar o postulado de fls. 605/616, para fins de determinar a 

devolução dos presentes autos ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Sinop/MT, em razão dos embargos de declaração opostos às fls. 596/603, 

os quais foram manejados e endereçados àquele Juízo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 130-31.2014.811.0094

 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: Dalton Benoni Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Vinícius Stella - OAB:RS/77626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 

2018, às 14 horas. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA 

PÚBLICA) para apresentarem, o rol de testemunhas que irão depor em 

Juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, sob pena de preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.Consigno que em relação à intimação de testemunhas 

será aplicado o disposto no Art. 455 do CPC, cabendo 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, 

sendo 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. 

Alternativamente, a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. Por 

fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada a 

intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for devidamente 

demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de testemunhas 

de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe 

da repartição ou ao comando do corpo em que servir, ou, por fim, 

testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria 

Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. 

Intimem-se as partes para comparecimento na audiência acima designada, 

ocasião em que prestarão depoimento pessoal, nos termos do art. 385, do 

CPC.Expeçam-se cartas precatórias às Comarcas indicadas nas 

manifestações das partes, para inquirição das testemunhas por elas 

indicadas (que residem em comarcas diversas), visando suas 

oitivas.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21648 Nr: 1018-34.2013.811.0094

 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: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos, 

Scylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Divino Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Drielli Cristina Lopes dos Santos - OAB:390.872, 

Elaine Cristina Vilela Borges Melo - OAB:SP/201.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o postulado pelo executado às fls. 71, eis que, a parte exequente 

antecipadamente autorizou o desentranhamento, consoante petitório de 

fls. 66.

Sendo assim, PROCEDA-SE com a substituição do título de fls. 33 por 

cópia e, após, autorizo o desentranhamento e entrega ao executado.

Ultimada esta providência, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31746 Nr: 929-35.2018.811.0094

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: REGIANE CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIR FERNANDES DOS SANTOS , KELLY 

CRISTINA DESOTTI, LAURA DESOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 44 do CPP, intime-se a querelante, na pessoa de seu 

advogado, para que regularize a procuração acostada aos autos, sob 

pena de decair no direito de queixa, nos termos do art. 38 do CPP.

 Após, suprida a falta ou ultrapassado o prazo decadencial, retornem-se 

os autos conclusos.

 Intimem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 25546 Nr: 150-82.2011.811.0108

 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: ONORIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 150-82.2011.811.0108 (Código 25546)

Requerente: Onorio Roberto da Silva

 Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Analisando os autos, verifica-se que, após o retorno dos autos do juízo ad 

quem, inobstante tenha sido apresentada a contestação e a respectiva 

impugnação, não há nos autos a decisão de indeferimento do 

requerimento administrativo.

Verifica-se que a parte autora apresentou, até o momento, apenas a 

comprovação do protocolo do requerimento, contudo, não foi colacionada 

aos autos a competente decisão administrativa.

Destarte, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o requerente 

apresente a referida documentação, sob pena de extinção.
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Intime-se.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 18 de janeiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 228-03.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCERES PIC MATRIZES DE SUINOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva Weiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265959 SP, EMILENE AP. MARTINS E SOUZA - OAB:262785 SP, 

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, IEDA MARIA PANDO 

ALVES - OAB:125618 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 228-03.2016.811.0108 (Código nº: 51354)

AUTOR: Agroceres Pic Matrizes de Suinos Ltda.

RÉU: Luiz Carlos da Silva Weiss

AÇÃO DE COBRANÇA

VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas BACENJUD, 

INFOSEG e SIEL.

 As informações poderão ser juntadas aos autos pelos servidores do 

fórum, nos termos do item 2.16.4.1 da CNGC.

As pesquisas serão promovidas, pelo gabinete, por meio dos sistemas 

específicos para tal finalidade.

Restando frutífera a diligência, cite-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Tapurah/MT, 30 de dezembro de 2017.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44055 Nr: 279-82.2014.811.0108

 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): BARTOLOMEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A, RAFHAEL NEVES COSTA - OAB:12178A MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51661 Nr: 382-21.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bio Soja Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MAURICIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51354 Nr: 228-03.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCERES PIC MATRIZES DE SUINOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva Weiss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265959 SP, EMILENE AP. MARTINS E SOUZA - OAB:262785 SP, 

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, IEDA MARIA PANDO 

ALVES - OAB:125618 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestar-se quanto ao endereço localizados nos 

sistemas de busca, bem como para no prazo 15 dias, proceder ao 

recolhimento das custas relativas ao ato a ser cumprido, de modo que 

deverá o proceder ao 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 nos 

endereços que declinar ou efetuar o recolhimento das taxas e custas 

processuais de remessa da Carta Precatória ao Juízo Deprecado, 

mediante guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, comprovando-se nos autos o efetivo 

cumprimento para o encaminhamento da deprecada se assim requerer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50272 Nr: 1707-65.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Eduardo Ferreira - 

OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:MT 13.333

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do transito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59103 Nr: 1800-57.2017.811.0108

 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: WH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65139 Nr: 2370-09.2018.811.0108

 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: Walter de Oliveira Barbosa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter de Oliveira Barbosa, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão, fazendo-o com 

base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de que seja 

garantido ao paciente todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 72 horas.A fim de dar eficácia 
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ao provimento, fixo multa diária em caso de descumprimento da presente 

decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme dispõe o 

artigo 537 do NCPC, e de acordo com a jurisprudência da Corte 

Estadual:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO 

AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO 

CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093, Suélen Doroti Denicolo - OAB:OAB-MT18.589

 (...) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de José Fernando Lima da 

Cruz.Homologo a desistência formulada (f.385).Intime-se o Ministério 

Público para colacionar aos autos o endereço obtido das testemunhas 

Jeferson da Siqueira Ferreira e Natanael Santos da Silva.Intime-se a 

testemunha Zenaide Hilda Reinheimer para comparecer à audiência 

designada, na forma postulada (f.385)Ciência ao Ministério Público e às 

Defesas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 03 de setembro de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de 

Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51843 Nr: 459-30.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Augusto Medrado Oliveira Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Vistos.

Vista à Defesa para que se manifeste quanto ao interesse na oitiva das 

testemunhas faltantes, informando os endereços, se for o caso.

Com a informação dos endereços, expeça-se Carta precatória para oitiva 

das residentes fora da comarca e/ou faça conclusos para designação de 

audiência para as residentes nesta Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43988 Nr: 236-48.2014.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS DENICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALLES VAGNER OLIVEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 2337-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Augusto de Figueiredo 

Coelho - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 50373 Nr: 1754-39.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRDSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador para manifestação no prazo de 15 dias, quanto as 

penhoras negativas, BacenJud e RenaJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 2337-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mendes de Lara e Braga Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Augusto de Figueiredo 

Coelho - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2337-19.811.0108 (Código 65082)

Requerente: Norte Sul Real Distribuidora e Logística L.T.D.A.

 Requeridos: Mendes de Lara e Braga L.T.D.A

CARTA PRECATÓRIA

VISTOS.

Preenchidos os requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade (cumprimento de tutela concedida, proceder 

o arresto), servindo-se de cópia desta como mandado.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de setembro de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27411 Nr: 433-71.2012.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Rosa Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:OAB/MT 

5782-B, Patricia Martens - OAB:MT0018404O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), da parte autora 

quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63569 Nr: 1383-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO LUIZ BORTOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC, do qual se extrai que o mandado 

será repassado ao oficial de justiça após o recolhimento das devidas 

custas de condução e considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A PARTE 

AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA 

JÁ RECOLHIDA, QUANTIA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor perfaz R$ 267,30 

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de devolução do mandado à Secretaria da Vara 

Única independentemente de cumprimento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000219-53.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO DE SOUZA 93072112991 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(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 

16h20min.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34280 Nr: 534-56.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALBINO SONTAG, SADY 

CASONATTO, MARILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:OAB/MT 19753, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11063-B, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:OAB/MT 

Nº15884

 Processo nº: 2007/206 (Código 34280)

Vistos.

Considerando o petitório retro, manifeste-se o exequente o prazo de 15 

(quinze) dias.

Promova-se a habilitação do advogado do executado nos autos (f.167).

Após, conclusos.

Intime-se.

Às providências.

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.: 51495 Nr: 178-51.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 178-51.2013.811.0085 (Código 51495)

Requerente: Alexandre Basso

Requerido: Município de Terra Nova do Norte

Vistos.

Compulsando os autos denota-se a provável composição amigável da lide, 

ao passo que a tentativa de conciliação entre as partes, além de fomentar 

a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como, dos envolvidos.

Sendo assim, DETERMINO a designação de audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se as partes conforme as advertências de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33887 Nr: 140-49.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MERICE SCHILLREFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007/49 (Código 33887)

Exequente: J.p. Distribuidora de Alimentos Ltda

Executado: Claudia Merice Schillreff

Vistos.

INTIME-SE o executado quanto ao pedido de adjudicação realizado pelo 

exequente (art. 876, §1º, CPC/2015).

Inexistindo impugnação ao pleito e, considerando que a avaliação 

corresponde ao valor da dívida corrigida à época, PROCEDA-SE à 

lavratura do Auto de Adjudicação, bem com expeça-se mandado de 

entrega do bem ao adjudicatário, observado o disposto pelo art. 877, § 1º, 

inciso II do CPC.

Realizado todos os atos dê-se vista dos autos ao exequente para 

manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

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.: 30848 Nr: 2823-64.2004.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO PEREIRA RODRIGUES, ZAIRA DE SOUZA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES DARTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REMETAM-SE estes autos à JUSTIÇA FEDERAL, por 
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se tratar de competência absoluta constitucionalmente fixada, nos termos 

dos artigos 109, I da Carta Constitucional de 1988.PROCEDAM-SE as 

baixas de estilo, remetendo os presentes autos ao aludido juízo, 

grafando-lhe nossas melhores homenagens.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64670 Nr: 887-13.2018.811.0085

 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: ODIMAR JOSÉ TRIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. NORTE-MATOGROSSENSE - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - 

OAB:OAB/MT 24.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 887-13.2018.811.0085 (Código 64670)

Requerente: 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 Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60806 Nr: 339-22.2017.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO JOSE ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JANIR ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELLO 

LEITE - OAB:OAB/MT 5.123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 339-22.2017.811.0085 (Código 60806)

Inventariante: Pablo Jose Alves de Oliveira

Inventariado: José Janir Alves de Oliveira

Vistos.

Considerando o petitório retro, indefiro o pedido de dilação de prazo para a 

apresentação das primeiras declarações, uma vez que já decorreu prazo 

superior ao requerido.

Desse modo, determino a derradeira intimação do inventariante para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações.

No que tange aos pedidos de designação de audiência de conciliação e 

inspeção judicial in loco, deixo para analisa-los após a apresentação das 

primeiras declarações.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54611 Nr: 1266-90.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT

 Processo nº 1266-90.2014.811.0085 (Código 54611)

Requerente: Mapfre Seguros

Requerido: José Evangelista da Silva

Vistos.

Considerando as circunstâncias da causa, eis que evidenciam a provável 

composição amigável do litígio, DETERMINO a designação de audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se as partes conforme as advertências de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52629 Nr: 1269-79.2013.811.0085

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1269-79.2013.811.0085 (Código 52629)

Requerente: Hélio Pereira de Souza

Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora Manoel 

Rodrigues de Freitas Neto aportou aos autos o instrumento de procuração 

à fl. 39, conferindo amplos poderes ao Dr. Juliano Sguizardi.

 Sendo assim, DETERMINO o desentranhamento da petição de fls. 44/46-v, 

devendo as mesmas ser substituídas por certidão.

 Intime-se o douto causídico Dr. Juliano Sguizardi para dar cabal 

cumprimento à determinação de fl. 42, no prazo anteriormente fixado.

Transcorrendo o prazo in albis, OFICIE-SE a Ordem dos Advogados do 

Brasil para eventual sanção disciplinar.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64763 Nr: 931-32.2018.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 931-32.2018.811.0085 (Código 64763)

Requerente: Cézar de Oliveira Marçal

Requerido: Bruna Cristina Lima da Silva

Vistos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer tempo, caso 
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inverídico as alegações.

DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência das partes, 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se ostentam 

condições ao exercício da guarda perseguida, bem como apontar qual a 

modalidade de guarda recomendada ao caso desenhado nos autos, 

devendo ser deprecado tal estudo, se necessário.

Considerando a ausência temporária de profissional de assistência social 

credenciada nesta comarca, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária 

que oficie a Secretaria Municipal de Assistência Social para indicar um 

profissional dos quadros do município para a realização do estudo no 

prazo retro mencionado.

Sem prejuízo das diligências acima e com o olhar volvido à tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos, DETERMINO que seja designada audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora deste juízo.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida e INTIME-SE ainda a parte autora a 

fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá a parte 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

Considerando o teor da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público Estadual, para que, querendo, manifeste-se no que entender de 

direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

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.: 64787 Nr: 945-16.2018.811.0085

 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: ANIBAL CLUGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ IRINEU DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 945-16.2018.811.0085 (Código 64787)

Requerente: Anibal Clugg

Requerido: José Irineu da Conceição

Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço Conciliatório 

Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO que a 

pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da Conciliação, 

tudo devidamente monitorado e supervisionado por este magistrado.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência a ser designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 30 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60233 Nr: 52-59.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALORINDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA BARREIRA 

DE FARIA FORNOS - OAB:OAB/SP 198088

 Processo nº 52-59.2017.811.0085 (Código 60233)

Requerente: Alorindo Batista

Requerido: Banco Daycoval

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62503 Nr: 1346-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1346-49.2017.811.0085 (Código 62503)Requerente: Rosenir 

PimentelRequerido: Solange Inácio Oliveira PimentelVistos.Defiro o petitório 

retro.Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.Considerando que o 

CPC 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 juiz.Sendo assim, considerando que a 

parte autora juntou declaração de hipossuficiência financeira à fl. 10v, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do CPC.Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve 

auxiliar o magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço 

Conciliatório Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO 

que a pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da 

Conciliação, tudo devidamente monitorado e supervisionado por este 

magistrado.Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil, para que compareça à audiência a ser designada, 

acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 

do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64790 Nr: 948-68.2018.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GENTIL PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AGENOR TUON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 909-948-68.2018.811.0085 (Código 64790)

Requerente: Jose Gentil Paris

Requerido: Luiz Agenor Tuon

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 das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36972 Nr: 990-35.2009.811.0085

 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: VALMOR HEIDRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE TAL, LUIZ ANTONIO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, MAX ALEI 

GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Processo nº 2009/299 (Código 36972)

Requerente: Valmor Heidrich

Requerido: Sergio de Tal e Luiz Antonio de Tal

Vistos.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido de aditamento da inicial 

feita pelo autor às fls. 186/187, conforme decisão de fl. 185.

Decisão de fl. 201 determinando a intimação das partes para 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir.

Manifestação da parte autora às fls. 202/202-v.

Pois bem.

Considerando que o autor pugnou pelo aditamento da petição inicial para a 

inclusão no polo passivo os terceiros indicados às fls. 186/187-v, bem 

como instada a se manifestarem, as partes requeridas se mantiveram 

inertes, presume-se a sua concordância tácita.

Por todo o acima exposto, DEFIRO o pedido do autor de aditamento à 

inicial, CITEM-SE as partes requeridas nos moldes da decisão de fls. 

140/145, ALTERANDO-SE a capa dos autos, bem como ao sistema Apolo, 

constando como partes requeridas aquelas elencadas na petição de fls. 

186/187-v.

DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que cumpra-se fielmente o 

artigo 337, da CNGC, com urgência.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53147 Nr: 329-80.2014.811.0085

 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: IMPAR CONSULTORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIS REGINA KLAUCK, FRANCISCO ENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:1777- B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Sem custas.CIÊNCIA ao MPE. P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra 

Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 1086-06.2016.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - OAB:MT 

9.975-A, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1086-06.2016.811.0085 (Código 59427)

Requerente: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil s/a

Requerido: Aguinaldo Luis dos Santos

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco de Lage 

Landen Financial Services Brasil S/A em face de Aguinaldo Luis dos 

Santos, devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

petição juntada às fls. 45/48 e 55/56.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido.

Sendo assim, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo extrajudicial de fls. 45/48 

e 55/56, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas, pro rata, se de outra forma não pactuaram.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 29 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64771 Nr: 935-69.2018.811.0085

 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: SANDRA MARIA HAHN MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O, FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, GISELY RAMOS MAGALHÃES - 
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OAB:AOB-MT 23892, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto. In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro 

de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados 

dativos e peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da 

Justiça Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na 

tabela II. Destarte, em observância ao disposto no artigo 507, § 2º, da 

CNGC e ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, fixo os honorários 

periciais em R$300,00 (trezentos reais), principalmente em razão das 

limitações e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61398 Nr: 668-34.2017.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o requerimento ora 

formulado às fls. 04/09, DECLARANDO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 109 (terceira figura) da Lei 6.015/1973 c/c art. 487, I, 

do CPC, confirmando a tutela ora deferida às fls. 23/25.CIÊNCIA ao 

representante do Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Sem custas, eis que DEFIRO o benefício da Justiça 

Gratuita.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 

de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54623 Nr: 1272-97.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHDNQ, FSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

COLIDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

DECLARANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, inciso I, do NCPC, razão pela qual CONDENO a parte 

requerida ao pagamento de 30% do salário mínimo vigente e mais 50% das 

despesas extraordinárias que forem indispensáveis, valores que deverão 

ser depositados ate o dia 10 (dez) de cada mês, na conta em nome da 

representante legal (fl. 14).OFICIE-SE o empregador do requerido 

(Engeterra Construções e Terraplanagem LTDA), no endereço informado à 

fl. 63, a fim de que proceda ao desconto mensal na folha de salário, bem 

como ao depósito na conta bancária informada à fl. 14, o correspondente 

a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, até o dia 10 de cada 

mês, até ulterior deliberação judicial ou eventual rescisão contratual, caso 

em que este juízo deverá ser informado. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Considerando a 

suspensão da Defensoria Pública nesta comarca, por prazo 

indeterminado, DETERMINO a substituição da representação processual do 

infante, devendo f icar a cargo do Ministér io Públ ico 

Estadual.P.R.I.C.Ciência ao MPE.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.Às providências.Terra Nova do 

Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-05.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA RIOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

DETRAN (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente que impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte Promovida, Banco 

Bradesco S/A, através do seu/sua advogado(a), para, informar nos autos 

a existência ou não de possível ativo financeiro em nome de CLEIBIA 

CARVALHO RIOS, no prazo de cinco dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60744 Nr: 300-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BISMARKI ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMERSON ALEX MARAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime proposta por BISMARKI ROSSI 

em face de VALMERSON ALEX MARAFON, com fundamento no artigo 

395, inciso II, do Código de Processo Penal.Condeno o autor nas custas e 

despesas processuais.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 03 de setembro de 2018.Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64658 Nr: 690-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Integrada Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Tristão Barbosa - 

OAB:PR 65.796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de 

diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA EFEITO DE PAGAMENTO(S) DE DILIGÊNCIA(S)

PARTE AUTORA: INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

PARTE EXECUTADA: MARIA PEREIRA DE SOUZA
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N°. PROCESSO:

 CÓDIGO Nº: 64658

RESUMO DA DILIGÊNCIA(S) NÚMERO(S)

 DE ATO(S) VALOR

 TOTAL DA(S) DILIGÊNCIA(S)

- Diligências para cumprimento das determinações. Localização, penhora, 

avaliação e intimação. urbana

 100,00

Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: 02/2003 e 11/2007. 

ALTERADA PELA DE Nº 013/2013.

 EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

COMPROVAR PGTO DILIGENCIA NOS AUTOS – FAX 065-3259-1204.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30195 Nr: 1293-39.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Antonio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal, conforme a ordem de serviço 

nº. 001/2008 deste Juízo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 271-04.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilda Tomicha Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir-se vistas a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal, conforme a ordem de serviço 

nº. 001/2008 deste Juízo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52458 Nr: 650-76.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Silas de Padua Alves - 

OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Silas de Padua 

Alves - OAB:19984/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para que o advogado de defesa manifestar-se 

acerca do cálculo de pena de fl. 285, no prazo legal, em conformidade a 

ordem de serviço nº. 01/2008 deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30060 Nr: 1159-12.2010.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o teor da manifestação de fls. 20v, HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos a 

desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único do CPC e, 

em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, autorizando o 

desentranhamento dos documentos.

Custas pela exequente, suspensa a exigibilidade em razão da justiça 

gratuita.

 P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124649 Nr: 2062-88.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153, KELLY DA SILVA BERGAMIN BENTO - OAB:18696

 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 Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos n. 2494-44.2017.811.0102

Código n. 119128

Vistos, etc.

Cuida-se de comunicação de prisão, encaminhado pela Delegacia de 

Polícia de Vera/MT, onde relata que foi realizada a prisão de Ronaldo 

Vieira dos Santos Chagas, em cumprimento ao mandado de prisão 

expedido nos autos.

De acordo com o Provimento n° 12/2017, caberia a este magistrado 

designar a audiência de custódia para a análise, durante esse ato, da 

regularidade da ação policial durante a prisão.

 Contudo, uma vez que este magistrado está, nesta data, na comarca de 

Sorriso/MT, onde jurisdiciona por designação na 2° Vara Cível, conforme 

Portaria n° 20/2018-PRES/TJMT, tendo de realizar, na data de 04/09/2018, 

audiências previamente agendadas, tem-se por inviável a realização da 

audiência de custódia, o que não significa, por óbvio, que não se possam 

verificar, em momento oportuno, eventuais excessos ou abusos por parte 

de agentes públicos, adotando-se as providências cabíveis.

Impende salientar, ademais, que a Coordenadoria de Tecnologia de 

Informação do TJMT, em e-mail datado de 28/08/2017, informou a todos os 

magistrados do Estado que “não dispomos de meios estruturados e 

seguros para a realização da audiência de custódia por videoconferência. 

Os padrões de qualidade mínimos para este tipo de atividade ainda serão 

testados sob os recursos tecnológicos disponíveis em cada localidade”, o 

que torna corrobora a inviabilidade de realização da solenidade neste 

momento.

 INTIME-SE o acusado pessoalmente da sentença proferida nos autos.

DÊ-SE vista aos advogados do acusado e ao Ministério Público, acerca do 

cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos.

CIENTIFIQUE-SE a autoridade policial da presente decisão, a fim de que 

providencie o encaminhamento do réu ao estabelecimento prisional.
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Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO 

no que couber.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 03 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO DENUNCIADO DANIEL ROSA DA SILVA 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO 

AO OFÍCIO JUNTADO NESTA DATA (REF. 205).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 INTIMAR OS ADVOGADOS DO DENUNCIADO DANIEL ROSA DA SILVA 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR EM RELAÇÃO A 

CARTA PRECATÓRIA JUNTADA DIA 28/08/2018 (REF. 199).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O, ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069/O

 Autos nº: 673-68.2018.811.0102

Código nº: 121710

DECISÃO DE PRONÚNCIA

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES E FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, como 

incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, 

todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA) em 

concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo em vistas 

os seguintes fatos narrados na denúncia:

Conta dos inclusos autos de Inquérito que no dia 10 de fevereiro de 2018, 

por volta das 23h20min, no estabelecimento comercial denominado 

“Distribuidora de Bebidas do Dezinho”, localizado na Avenida Brasil, 

Centro, neste município de Vera/MT, os denunciados, consciente e 

dolosamente, com unidade de desígnios, agindo por motivo fútil e com 

recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como utilizando-se de 

objetos corto-contundentes, tipo facão, e bastão de ferro, tentaram matar 

a vítima Alysson Henrique Pereira da Silva, não consumando o delito por 

circunstâncias alheias as suas vontades. (Cf. informações extraídas do 

boletim de ocorrências de fls. 31/41; Termos de Declarações de fls. 22/23 

e fls. 24/25; Prontuário Médico relatando ferimentos da vítima de fls. 21). 

Apurou-se que os denunciados agiram por motivo fútil, uma vez que 

haviam desentendimentos com a vítima, agindo com recurso que dificultou 

a sua defesa, uma vez que ela se encontrava sentada e foi surpreendida 

pelos increpados de inopino, os quais chegaram ao local do crime, 

dando-lhe golpes de facão e barra de ferro, não consumando o delito em 

razão da intervenção de terceiros. Extrai-se, ainda, que os denunciados 

agiram em unidade de desígnios, uma vez que se unirem para praticar o 

delito, além de corromperem o menor Fabrício Andrey de Oliveira Scarton, 

com eles praticando ato infracional análogo à infração penal descrita.

A denúncia foi recebida em 11/04/2018 (pág. 83).

Citação do acusado Fabiano Andrey de Oliveira (pág. 125).

 Diante das tentativas de citação dos acusados Flávio Eduardo Soares 

Rodrigues e Marcos Martins Fernandes, todas infrutíferas (pág. 120/130 e 

146) foi determinada a citação por edital dos acusados (pág. 151).

Citação por edital de Flávio Eduardo Rodrigues (pág. 169/170).

Pedido de revogação da prisão preventiva de Marcos Martins Fernandes 

(pág. 176/197). Após manifestação do Ministério Público, o pleito foi 

indeferido (pág. 211/212).

Citação por edital do acusado Marcos Martins Fernandes à pág. 230/232.

O acusado Fabiano Andrey de Oliveira apresentou resposta à acusação à 

pág. 315/318.

 Designada audiência de instrução e julgamento para a data de 10 de 

agosto de 2018 (pág. 321).

Informação de que o acusado Marcos Martins Fernandes se apresentou 

na Delegacia de Peixoto de Azevedo/MT, em cumprimento ao mandado de 

prisão expedido nos autos (pág. 336/342 e 359/374).

Resposta à acusação pelo réu Marcos Martins Fernandes à pág. 392/393, 

e pedido de revogação da prisão preventiva à pág. 394/404.

Em audiência de instrução realizada na data de 10/08/2018, foram 

inquiridas as testemunhas João Vitor Ferreira de Padoa, Kelly Roberta 

Marques e ouvido o informante Fabrício Andrey de Oliveira. Designada 

audiência de continuação para a data de 30/08/2018 (pág. 406/411).

 Foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva de 

Marcos Martins Fernandes e Fabiano Andrey de Oliveira (pág. 414/415).

Alvará de soltura emitido pelo TJMT ao analisar Habeas Corpus do 

acusado Marcos Martins Fernandes (pág. 469/482).

Em audiência de instrução realizada em 30/08/2048, foi inquirida a 

testemunha Jéssica Caroline Pozzer, e realizado o interrogatório dos 

acusados Marcos Martins Fernandes e Fabiano Andrey de Oliveira. A 

defesa desistiu da inquirição das testemunhas Edivaldo Caldas de Lima e 

Alysson Henrique Pereira da Silva (pág. 519/531).

 O Ministério Público apresentou alegações finais em audiência, 

requerendo a pronúncia de Fabiano Andrey de Oliveira e Marcos Martins 

Fernandes, como incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, 

inciso II e artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 

8.069/90 (ECA), em concurso material, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.

A defesa do acusado Fabiano Andrey de Oliveira apresentou alegações 

finais orais, onde requer o reconhecimento da tese de desistência 

voluntária, e subsidiariamente, que sejam retiradas as qualificadoras, ao 

argumento de que não ocorreram no caso. Pugnou ainda pela revogação 

da prisão preventiva do acusado, alegando que já se encerrou a instrução 

probatória e não subsiste nenhum dos motivos originários, sendo o réu 

pessoa de boa índole, endereço fixo, e que trabalhava antes dos fatos. 

Assim, requer a revogação da prisão preventiva e aplicação de 

cautelares.

 Já a defesa do acusado Marcos Martins Fernandes, em alegações finais 

orais, requer a absolvição do acusado, uma vez que quanto a ele não 

ficou demonstrado o animus necandi, ou seja, o dolo de matar, e, 

subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão 

preventiva.

É o relatório necessário.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual se atribui aos 

acusados Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em desfavor de FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, 

MARCOS MARTINS FERNANDES e FLÁVIO EDUARDO SOARES 

RODRIGUES, os crimes tipificados no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c 
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artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 

n° 8.069/90 (ECA) em concurso material, na forma do artigo 69 do Código 

Penal.

A decisão de pronúncia tratará dos acusados FABIANO ANDREY DE 

OLIVEIRA e MARCOS MARTINS FERNANDES, uma vez que o acusado 

FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, citado por edital, teve seu 

processo desmembrado deste feito.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o 

acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de 

indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero 

juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, 

julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não 

terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão 

interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve 

o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não 

terminativa, porque não encerra o processo” [LIMA, Renato Brasileiro. 

Manual de Processo Penal. 3ª ed. Salvador: JusPodvim, 2015].

Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, 

típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios suficientes de 

autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado 

na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, 

é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de 

convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para 

assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso 

em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (arts. 74, § 

3º e 492, § 1º, CPP).

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se 

aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, 

porquanto, presentes pelo menos os indícios de autoria deve o juiz 

pronunciar o acusado.

Trata-se, portanto, essa fase processual, de um mero Juízo de 

Admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da 

existência do crime e de indícios suficientes da autoria do mesmo, para 

pronunciar o acusado. A Sentença de Pronúncia possui caráter 

nitidamente processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento 

escalonado do processo da competência do Tribunal do Júri. Não se trata 

de Sentença de Mérito, ficando adstrito à existência do crime e de indícios 

de que o réu seja o seu autor.

 Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos 

probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes 

a materialidade e os indícios suficientes de que os autores dos fatos são 

os acusados.

A materialidade do fato está caracterizada pelo Boletim de Ocorrência 

(pág. 08/09), pelo laudo médico juntado à pág. 27/28, bem como pelas 

declarações colhidas em sede policial, as quais foram confirmadas pelos 

testemunhos prestados em juízo, além das imagens juntadas ao processo, 

gravadas por câmera se segurança do estabelecimento onde ocorreram 

os fatos.

Igualmente, os indícios da autoria são extraídos dos depoimentos 

prestados e pelas provas colhidas na fase pré-processual, os quais são 

corroborados pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa.

 A testemunha João Vitor Ferreira de Souza, inquirida em juízo, afirmou 

“que viu os acusados entrando, e então viu o Fabiano com o facão, e que 

ele começou a dar golpes no cara (Alysson). Que o Fabiano que deu os 

golpes. Que o Marquinho tava cercando ele. Que os caras a quem se 

refere são o Marquinho, o Fabiano, o Fabrício e o Flavinho. Que o Fabiano 

estava com o facão, o Marquinho cercava a vítima. Que o Fabrício, não viu 

se ele deu “facãozada”, só viu ele cercando a vítima também, e o Flavinho 

(inaudível). Que o acusado Fabrício e Fabiano são irmãos. Que no dia dos 

fatos, os acusados estavam com um veículo, um carro, que era um C4 

branco. A testemunha informa que estava trabalhando no dia dos fatos, 

que trabalha no bar local dos fatos. Que a vítima, quando ela foi agredida 

pelos acusados, ela se encontrava no bar, que estava sentado na mesa, 

a testemunha afirma que viu os acusados entrando, e o cara que deu as 

facãozada nele ele entrou correndo, que daí viu os piá – os outros 

acusados - entrando também. Que não sabe o motivo dos fatos. Que tinha 

um menor de idade junto com eles, o Fabrício. Que perguntado se a vítima 

foi golpeada de surpresa, disse que lá dentro viu ele correndo só, que não 

viu eles – acusados - dentro do carro, que viu eles saindo do carro só, e 

entraram pra dentro, tudo correndo. Que o bar estava cheio no dia, tinha 

bastante gente. Que os agressores geraram lesão na vítima, mas a 

testemunha não viu as lesões. Que viu sangue, e que era da vítima, e que 

foi ocasionado pelas lesões. Que o sangue estava pelo boteco inteiro. 

Que as pessoas que estavam no boteco ficaram tudo assustadas. Que a 

vítima se defendeu somente. Que não teve outra reação. Que não sabe o 

que aconteceu com a vítima depois disso. Que a vítima fugiu depois. Que a 

fuga impediu que a vítima viesse a óbito. Que não sabe se teve alguém 

que retirou a vítima depois. Que não se recorda de outras pessoas que 

estavam no local. Que conhece a senhora Kelly Roberto Marques, e ela 

estava no dia dos fatos. Que perguntado sobre seu depoimento na 

Delegacia, onde disse que “eles eram pessoas conhecidos na cidade, que 

causavam medo nas pessoas”, este confirmou o depoimento. Que o 

Marcos não era conhecido como pessoa violenta. Que o Marcos cercava 

a vítima, ele corria para um lado – a vítima – e o Marcos ia para lado do 

cara e parava na frente. Que não eram corredores, era no meio dos 

pátios. Que a Kelly estava no meio dessa briga, estava no corredor pra 

não entrar na casa dela. Que a entrada da casa dela, era pegando ali da 

entrada do boteco, lá no fundo. Que o corredor era nos fundos. Que a 

vítima fugiu pelo corredor dos fundos. Que não viu se o Marcos estava no 

corredor na ocasião que a vítima fugiu. Que não viu o Marcos segurar a 

vítima, nem empurrar, que só ficava parado na frente dele. Que o Marcos 

não utilizou nenhum objeto. Que não conhecia o Alysson antes, só de 

vista, e que não sabia nada da vida dele. Que antes dos fatos, não viu se 

o Fabiano o Flávio e o Marcos estavam no local, que tinha chegado da 

entrega um pouco antes. Que não é entregador do Bar do Dezinho, mas 

foi porque o outro estava apurado. Que não ficava todo o tempo no local. 

A Kelly trabalha no local, no estabelecimento, que é mulher do seu ex 

patrão. Que viu só depois que eles chegaram. Que não sabe se essas 

pessoas – acusados e vítima – teriam se envolvido em outra briga, e que 

não sabe o porquê eles fizeram isso”.

Já a testemunha Kelly, quando inquirida em juízo, aduz que “que no dia dos 

fatos estava no estabelecimento do Dezinho. Que no momento estava 

atrás do caixa, marcando umas bebidas que seus funcionários estavam 

pedindo para marcar, que na hora não viu eles – acusados - chegando, 

que só viu momento que eles já tinham entrado dentro do estabelecimento, 

que não viu que eles estavam com o facão, que tinha uma grade de 

cerveja na frente, que saiu de trás do caixa pra ver então o que tava 

acontecendo, que até então achou que eles – acusados e vítima - 

estavam somente brigando, soco, aí quando viu que eles estavam de 

facão, retornou por trás do caixa, que a vítima correu por trás das bebidas 

e veio atrás do caixa, foi onde que a testemunha tentou sair, o menino – a 

vítima - foi atrás da testemunha, que o Fabiano tentou dar uma facaozada 

nele, que a testemunha desviou e foi pro rumo da porta. Que quando fala 

eles chegando, é do Fabiano, Flavinho, Marquinho e Fabrício. Que quem 

estava com o facão, é o Fabiano e o Fabrício, que o Marquinho estava 

com copo na mão e o Flavinho pegou a bengala de quebrar gelo. Que não 

sabe se tinha um menor de idade com eles, que o Fabiano e o Fabrício são 

irmãos. Que no momento que estava no caixa, até horas que eles – 

acusados - entraram, foi um período curto, foi muito rápido, porque no 

momento que eles entraram a testemunha estava de cabeça baixa, estava 

anotando uma bebida que um funcionário tinha pedido. Que a vítima correu 

pra trás do caixa. Que não sabe se teve um motivo pra não ter ido a óbito, 

que a vítima tentou fugir e o Marquinho tentava cercar ele pra não fugir. 

Que eles pararam de golpear porque a vítima fugiu pra dentro da sua 

casa. Que depois que a vítima fugiu pra sua casa, a testemunha foi pro 

fundo da sua casa, porque até então não sabia até onde ela tinha ido, 

porque a testemunha reside no fundo e seus filhos estavam na sua casa, 

que não sabia pra onde a vítima tinha corrido então a testemunha foi lá 

ver, que quando estava voltando pra frente Fabiano estava indo de 

encontro contigo, que não lembra o que o Fabiano lhe disse, que a 

testemunha disse pra ele respeitar sua casa e seus filhos que estavam 

dormindo, que não sabe o que ele respondeu, que então veio Fabrício e 

disse vamos embora Fabiano, respeita a casa da Kelly respeita a Kelly. 

Que não sabe o motivo dos fatos. Que o Alysson, sempre foi um cliente 

normal, era de poucas palavras, que no momento ele estava sentado na 

mesa, tomando uma bud, e esperando o lanche que a menina estava 

fazendo. Que não sabe se eles- acusados - chegaram em um veículo, 

porque não viu eles chegando. Que chegou a desmaiar no dia. Que ficou 

muito sangue do Alysson no seu estabelecimento. Que questionada sobre 

seu depoimento na Delegacia, onde Flavinho acertou a vítima com chutes, 

esta disse que não foi com chute, foi com uma bengala. Que chegou a ver 
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as imagens do bar depois do ocorrido, e que as imagens confirmaram 

essas informações. Afirmou que a vítima foi socorrida depois, que 

chamaram a ambulância. Que depois disso, a vítima está 100%, só ficou 

as marcas, que logo após, não teve conhecimento do seus estado. Que 

antes de acontecer, os acusados não estavam no estabelecimento. Que 

não haviam se encontrado lá antes. Que não ao seu ponto de vista, não 

viu. Que não sabe o que levou eles – acusados - a fazerem isso. Que só 

conhecia o Alysson como cliente. Que não viu o Marcos encostando na 

vítima, mas que ele não deixava o Alysson fugir, que não viu ele 

empurrando a vítima, que não viu o Marcos levantar os braços, porque o 

tempo todo ele estava com um copo na mão. Que os acusados passaram 

por trás da pilha de bebidas, que a testemunha fez o contorno do caixa, e 

foi até o outro lado do corredor, atrás da pilha de bebidas, que então o 

Alysson pulou por cima dessas bebidas, e foi atrás do caixa, foi aonde 

que o Marquinhos cercava ele, foi o que a testemunha viu, que não tem 

como ver por trás das pilhas, que só viu quando eles – acusados - 

estavam com o facão quando saiu de trás do caixa. Que a vítima correu 

para os fundos, que não viu se o Marquinhos estava no corredor quando 

ele fugiu, porque tem a pilha de bebidas, cerveja, que não tem como ver, 

que pela pilha de cerveja, não viu o Marquinhos, que só viu na hora que o 

Marquinho contornou de volta em frente do caixa. Que o Marquinho tinha 

um copo na mão. Que não conhece Gislaine Aparecida Pereira”.

O acusado Fabiano Andrey do Nascimento, embora tenha levantado a 

tese da desistência voluntária, em seu depoimento confirmou que foi o 

autor das facadas o qual lesionou a vítima Alysson Henrique Pereira da 

Silva.

 Nesse ponto, quanto à tese aventada pela defesa do acusado, a 

jurisprudência é uníssona que cabe ao Conselho de Sentença a 

apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado, de modo que 

o seu acolhimento, no presente momento processual, somente tem 

cabimento quando manifestamente evidente a alegação – o que não se 

verifica.

Com efeito, em que pese afirme o acusado que, se quisesse, poderia ter 

continuado com os golpes já que a testemunha Kelly não teria condições 

físicas de impedi-lo, ao que tudo indica, o acusado cessou a ação a partir 

da intervenção de Kelly, a qual, se não por força física, agiu no 

psicológico do réu, desestimulando-o que continuasse a agressão contra 

Alysson. Ademais disso, a própria fuga de Alysson para a residência de 

Kelly, a princípio, consubstancia circunstância alheia à vontade do agente, 

a afastar, ao menos nessa quadra processual, o reconhecimento da 

alegada desistência voluntária, matéria que deverá ser apreciada mais a 

fundo pelo Conselho de Sentença. Com efeito, declarou Kelly que “eles 

pararam de golpear porque a vítima fugiu para dentro da sua casa [...]” 

que fica nos fundos do Bar do Dezinho, sendo que após isso, a depoente 

foi para a frente do estabelecimento deparando-se com Fabiano que vinha 

ao seu encontro, quando a testemunha disse para ele “respeitar sua casa 

e seus filhos que estavam dormindo, que não sabe o que ele respondeu, 

que então veio Fabrício e disse vamos embora Fabiano, respeita a casa da 

Kelly respeita a Kelly”.

 Nesse cenário, afigura-se, por ora, duvidosa a tese da desistência 

voluntária, circunstância que inviabiliza o seu acolhimento nesta decisão, 

sob pena de usurpação indevida da competência do juiz natural da causa, 

o Conselho de Sentença:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO 

DE DOCUMENTO FALSO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO 

RASPADA – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – 

IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO A SUGERIR A PRESENÇA 

DE ANIMUS NECANDI – PROPALADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – EXISTÊNCIA DE 

PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA DELITIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MAIS NÃO É SENÃO UM 

MERO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TESE A SER DIRIMIDA PELO JUÍZ 

NATURAL DA CAUSA [CONSELHO DE SENTENÇA] – PRECEDENTE DO STJ 

– RECURSO DESPROVIDO.1. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao 

real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, 

haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao 

acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do 

agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.2. Consoante assentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, presentes os indícios de autoria e prova 

da materialidade, não há falar em desistência voluntária, dado que a 

latitude hermenêutica do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não 

está a autorizar a tamanha cognição nesta fase processual, de sorte que, 

remanescendo dúvida acerca de tal fator, cabe ao Conselho de Sentença 

– hígido juiz natural da causa – dirimi-la [STJ: AgRg no AREsp 802477/MG. 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 14/11/2016]. (RSE 148119/2017, 

DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

Outrossim, o mesmo entendimento aplica-se quanto à tese levantada pelo 

acusado Marcos Martins Fernandes, que pretende seja a imputação 

desclassificada para lesão corporal ao argumento de que não agiu com 

animus necandi. Com efeito, há nos autos evidências suficientes que 

configuram os indícios da autoria do réu quanto ao delito descrito na 

exordial, ainda que em menor participação, tal, aliás, como sustentado pelo 

Parquet. Isso porque Marcos teria fornecido, de forma consciente e 

voluntária, auxílio material à consecução da violência contra a vítima, 

fornecendo o transporte aos agentes até o local onde estava a vítima e, 

depois, para a fuga de todos os réus. Além disso, conforme os 

depoimentos das testemunhas João Vitor e Kelly, no momento em que a 

Alysson era golpeado pelos demais acusados, Marcos teria cercado a 

vítima tentando impedir que ela fugisse do local. Nesse cenário, 

afigurando-se duvidosa a tese da desclassificação para lesão corporal, 

deve ser aplicado, nesse juízo sumário da culpa, o princípio do in dubio pro 

societate, com a pronúncia do acusado, a fim de que o órgão 

constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a 

vida se manifeste acerca da alegação da defesa.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

 RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TRIBUNAL 

DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE 

DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE 

EXPUNGIU IMPUTAÇÃO FÁTICA DA QUALIFICADORA, SUBTRAINDO DA 

APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PARTE DA CONDUTA QUE 

IMPLICA NA EXECUÇÃO DE ATOS MATERIAIS E NÃO APENAS NA 

IDEAÇÃO CRIMINOSA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL QUE OBJETIVA A 

ADMISSÃO DA QUALIFICADORA NOS EXATOS TERMOS DESCRITOS NA 

PEÇA PÓRTICA. PRETENSÃO DEFENSIVA, DE OUTRO LADO, QUE 

PREQUESTIONA O PRECEITO DO ART. 155 DO CPP, PLEITEANDO À 

IMPRONÚNCIA DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE 

SUSTENTAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE 

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA. 1. 

Concurso de pessoas. Co-autoria. Dúvidas quanto a atos materiais 

praticados por corréu no desenvolver do crime. Recurso ministerial que 

busca afirmar que a conduta do acusado não se limitou à ideação do 

crime, mas prestou efetivo auxílio na execução do delito. Dúvida a ser 

solvida pelo Tribunal do Júri. 2. A decisão que pronuncia o acusado 

requer, tão-somente, a prova da materialidade do crime e indícios 

suficientes de autoria. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, os 

indícios da autoria podem ser extraídos a partir de elementos de prova 

recolhidos durante o inquérito policial. Precedentes do STF. 3. Não incide o 

princípio in dubio pro reo no sumário de culpa, especialmente quando a 

prova coligida positiva a existência do fato e aponta para o envolvimento 

do acusado nos delitos, tal como descrito na denúncia. 4. As 

qualificadoras descritas na peça inicial somente podem ser afastadas pelo 

juízo monocrático em sentença de pronúncia quando manifestamente 

improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligidos 

aos autos servem para lhes dar sustentação. RECURSO MINISTERIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA 

CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 

70075740308, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 20/06/2018).

Assim, no que concerne às alegações de ausência de animus necandi e 

desistência voluntária, com a consequente desclassificação do delito para 

lesão corporal, impraticável adiantar-se o desfecho meritório neste 

momento processual, uma vez que as teses aventadas pela defesa não 

se afiguram manifestamente demonstradas, pelo contrário, o que há são 

dúvidas, as quais deverão ser soberanamente sanadas pelo Conselho de 

Sentença.

Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que somente 

devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem 

qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando forem 

absolutamente improcedentes. Do contrário, as qualificadoras devem ser 

mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, 

por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência 
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constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de 

Câmaras Reunidas do e. TJMT, verbis: “Somente se admite a exclusão das 

qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob 

pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural, duas 

qualificadoras, a saber, o motivo fútil (inc. II do § 2º, do art. 121, CP) e o 

emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (inc. IV 

do §2º, do art. 121, CP).

 Considerado o quadro probatório presente nos autos, ambas as 

qualificadoras não são absolutamente improcedentes, devendo, assim, 

serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

 Quanto à primeira – motivo fútil – encontra-se evidenciada pelo fato do 

acusado ter perpetrado a tentativa de homicídio por causa por conta de 

antigo desentendimento com a vítima, conforme confirmado pelos 

acusados e testemunhas inquiridas nos autos. Nesse sentido, aliás, já 

decidiu o e. STJ que “A existência de discussão anterior ao cometimento 

do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de 

imediato, retirar a competência do Conselho de Sentença, juiz natural da 

causa, a decisão do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” 

[AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, 

DJe 11/03/2016]. Logo, deve ser mantida a qualificadora do inciso II do § 

2º do artigo 121 do Código Penal, a fim de que dela conheça e decida o 

Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, há evidências de que os acusados chegaram de 

surpresa ao estabelecimento “Distribuidora de Bebidas do Dezinho”, onde 

estavam diversas pessoas, sendo a vítima surpreendida com os golpes de 

facão desferidos, inicialmente, pelo réu Fabiano Andrey de Oliveira, agindo 

na companhia de Marcos, que teria prestado auxílio material, logo, inviável 

é o decote, nesse momento processual, da qualificadora prevista no inciso 

IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, pois tal matéria deverá ser 

apreciada pelo Conselho de Sentença.

Em outro norte, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a 

absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração 

para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 

419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Nessa ordem de ideias, ante a pronúncia dos réus, tem-se que caberá ao 

Tribunal do Júri conhecer também da infração penal conexa imputada na 

denúncia, a saber, o delito do artigo 244-B, caput, do ECA, em relação ao 

qual se extrai nos autos a presença de elementos que configuram a 

materialidade, bem como os indícios suficientes de autora, pois 

incontroverso que o adolescente Fabrício Andrey de Olivera, irmão do réu 

Fabiano Andrey de Oliveira, participou efetivamente da agressão contra a 

vítima Alysson Henrique, consonante se infere das declarações prestadas 

em sede policial e corroborados pelos depoimentos colhidos na etapa 

judicial da persecução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa.

Nessa linha, o próprio adolescente, ouvido em juízo, afirmou “Que quando 

foram no bar na primeira vez, foi o acusado Fabiano e o informante. Que 

na segunda vez foi o informante, o Marcos, Marquinho e o Flávio. Que na 

primeira vez teve uma discussão com o Fabrício. Que foram embora e 

depois voltaram com o facão. Voltou o informante, o Marcos, Flavinho e 

seu irmão, Fabiano. Que fora o facão que estavam portando, tinha outra 

pessoa portando uma bengala, que era um objeto do Dezinho. Que quando 

chegaram, o Flavinho deu uma voadora nele, que a vítima veio pro rumo do 

informante e a vítima sacou uma garrafa, e então acertou uma facaozada 

nele – na vítima - no braço, que o Marquinho não fez nada. Que o 

informante acertou a facaozada nele, três. Que a vítima tentou se proteger 

enquanto o atingiam, e depois correu”. O acusado Fabiano, quando 

interrogado, afirmou que “quem deu o primeiro golpe foi o Fabrício, que 

pegou acha que no braço ou nas costas. Que o Alysson estava de frente, 

e pegou perto da costela primeiro, ou no braço, porque a vítima estava de 

frente. Que depois a vítima foi indo pra dentro, que foi quando o acusado 

depoente desferiu outros golpes. Que quando chegaram a vítima estava 

sentada na cadeira, que no primeiro golpe, a vítima já tinha levantado”.

Impende consignar que a configuração do crime previsto no artigo 244-B, 

caput, da Lei n.º 8.069/90 independe de prova da efetiva corrupção do 

menor, nos termos da Súmula 500 do STJ .

Com isso, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade 

acusatória com relação ao delito conexo, motivo pelo qual o remeto, 

também, ao julgamento pelo Conselho de Sentença, considerado o 

disposto pelo artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para 

PRONUNCIAR os acusados FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA e MARCOS 

MARTINS FERNANDES, dando-os como incursos nos crimes tipificados 

pelo artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos 

do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA) em concurso 

material, na forma do artigo 69 do Código Penal, para que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com 

fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.

 Preclusa a decisão da pronúncia, façam os autos conclusos, para fins do 

artigo 421 do diploma processual penal.

IV – Do pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pelo réu 

Fabiano Andrey de Oliveira

Em que pese os argumentos da defesa, neste momento processual, não 

vislumbro a possibilidade da revogação da prisão preventiva do acusado 

ou concessão da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas 

cautelares diversas da prisão.

Com efeito, em uma acurada análise dos elementos constantes nos autos, 

verifico que os fundamentos adotados na decisão de pág. 46/54 que 

decretou a prisão preventiva ainda permanecem incólumes, não sendo 

infirmados por qualquer elemento no processo.

 Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está 

calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios 

suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade da 

garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 

312 do Código Penal.

Com o término da instrução probatória, afiguram-se reforçados os 

pressupostos alusivos à materialidade e aos indícios suficientes de 

autoria, cabendo salientar que o réu Fabiano Andrey de Oliveira, em seu 

interrogatório, admitiu ter desferido os golpes de facão na vítima Alysson 

Henrique.

Ademais, denota-se que, consoante já consignado nestes autos, o delito 

imputado ao réu afigura-se concretamente grave, revelando a efetiva 

periculosidade o réu, que, na companhia de outros três indivíduos, agiu em 

ambiente público, na presença de diversas pessoas, incluindo crianças, 

desferindo sucessivos golpes de facão contra a vítima.

 Nesse cenário, o modos operandi empregado na infração penal revela a 

acentuada ousadia dos agentes, que demonstraram desprezo pela vida 

alheia, inclusive de pessoas que, estando no mesmo local, poderiam ter 

sido atingidas sem ter qualquer relação de desavença com o réu, e, 

mesmo não o sendo, é inegável que elas, notadamente as crianças, 

saíram dali com o trauma de presenciar cenas fortes e violentas, trauma 

esse que carregarão por tempo indeterminado, quiçá por toda a vida.

Desse modo, reputo necessária a manutenção da custódia cautelar do 

réu, como medida a resguardar a ordem pública, seriamente abalada com 

os graves eventos promovidos pelos agentes nesta pequena de cidade de 

Vera/MT. Acrescento, ademais, que encerrada a primeira fase do 

procedimento, com a pronúncia dos réus, conforme adiante será exposto, 

afigura-se prejudicada eventual alegação de excesso de prazo.

Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRAZO PARA A 

CONCLUSÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICADO - INSTRUÇÃO 

ENCERRADA - VISTAS ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS - ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO E SÚMULA 

52 DO STJ - ALEGAÇÃO SUPERADA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO CAUTELAR - AFIRMAÇÃO DE QUE CESSOU O MOTIVO 

ENSEJADOR DA PRISÃO PREVENTIVA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL - PRISÃO DECRETADA E MANTIDA CUMULATIVAMENTE COM 

OUTROS MOTIVOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA 

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO PACIENTE QUE 

PERDUROU MAIS DE SEIS ANOS - PRISÃO MANTIDA - ORDEM 

DENEGADA. Comprovado nos autos que a instrução criminal já se ultimou, 

aguardando a apresentação das alegações finais, superada qualquer 

alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, 

consoante orientação do Supremo Tribunal Federal e enunciado da Súmula 

52 do STJ. Estando a decisão que decretou e a que manteve a custódia 

cautelar do beneficiário, fundamentada não apenas na conveniência da 

instrução criminal, mas também para garantia da ordem pública e para 
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assegurar a aplicação da lei penal, o fato da instrução criminal já ter 

encerrado não implica em revogação da prisão se os outros motivos ainda 

permanecerem presentes, como ocorre no caso em tela. Considerando 

que o paciente fugiu do distrito da culpa por mais de seis anos, denota-se 

que a necessidade de sua prisão cautelar está demonstrada, face o risco 

de frustrar-se à aplicação da lei penal e levando em consideração de que 

o delito apurado é de competência do Tribunal do Júri.(HC 29320/2006, 

DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

16/05/2006, Publicado no DJE 25/05/2006).

Assim, verifica-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento 

probatório que demonstre a alteração do quadro fático verificado 

inicialmente neste feito, ao passo que não se vislumbra questão de ordem 

pública que autorize a revogação da decisão que decretou o 

encarceramento temporário ou a substituição deste por medida cautelar 

diversa da prisão preventiva.

Ressalta-se, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que 

eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não constituem obstáculos 

para a decretação/manutenção da prisão cautelar, estando presentes os 

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos 

autos.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E 

TENTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO TEMPORÁRIA 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO 

OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP 

– GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – 

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO 

AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRISÃO ADEQUADAMENTE 

FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 

ORDEM DENEGADA.

 Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 

demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se 

mostra necessária, dada a gravidade da conduta incriminada, bem como 

em razão de o paciente encontrar-se foragido do distrito da culpa desde a 

suposta prática dos atos criminosos.

As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 

si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema. (HC 171250/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 01/02/2017).

Desta forma, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato 

novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão 

preventiva, anteriormente fixada, deve ser mantida.

Portanto, INDEFIRO o pedido do requerido e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de Fabiano Andrey de Oliveira, já que 

presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso III, do Código 

de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

 Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Vera/MT, 03 de setembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 
EDITAL Nº 03 /2018-DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto– Juiz Diretor do Foro da Comarca 
de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 
Federal nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008, da Resolução nº 08/2011/PRES/TP, 
de 30 de maio de 2011, do Edital nº 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE nº 8813, em 
17/05/2012, e Edital n.º 02/2018-DF, de 20/07/2018, deste Juízo, disponibilizado no DJE 
n.º 10300, em 23/07/2018, concernente a abertura do Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado de Nível Superior em Direito para o Fórum da Comarca de 
Sorriso/MT, torna publica a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas, 
devendo ser observado o seguinte: 
 
1) A prova do exame de seleção será aplicada a todos os candidatos que tiveram suas 
inscrições deferidas, no dia 16 de Setembro de 2018, no período das 08h às 12h, na 
UNIC – Campus de Sorriso/MT, situada na Avenida Noêmia Tonello Dalmolin,  nº 2245, 
Parque Universitário, Sorriso/MT. 
 
2) O candidato deverá apresentar-se para a prova munido de documento original com 
foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente azul ou preta, com 
antecedência de trinta minutos do início da prova.  
 
Inscrições Deferidas Nível Superior: DIREITO 
 
Número da Inscrição Nome 

1.  JOSÉ FELIPE FERNANDES POLEGATTO 
2.  EMERSON DE O. SILVA SOUZA 
3.  ANGELA APARECIDA DA SILVA 
4.  ROSILEIA RAMOS DA SILVA 
5.  LETICIA RODRIGUES AMORIN 
6.  MARIA CLAUDIA CONTRERAS 
7.  ANA CAROLINE REMOR ARAGÃO MOURA 
8.  LEMUEL DE OLIVEIRA TOLEDO 
9.  FABIANO MORAIS 
10.  ISIS CAROLINE REIS DE OLIVEIRA 
11.  RANDESON SILVA MORAIS DE MENDONÇA  
12.  MARIA DA CONCEIÇÃO MEDINA DA SILVA 
13.  EDILEUZA RIBEIRO DOS SANTOS  
14.  BRUNA DE SOUZA RIMAR 
15.  HORTÊNSIA DE MATOS DUARTE SCHIMIDT 

QUADROS 
16.  VITORIA CATARINE RODRIGUES  
17.  CAROLINE CLOTILDES PAGLIARINI 
18.  LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA 
19.  LILLIAN VANESSA LUIZ 
20.  VINICIUS DE SOUSA GONÇALVES  
21.  FERNANDA KELLY MOREIRA ALMEIDA  
22.  DOUGLAS ANDRÉ DELAZERI 
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23.  JARDEL CARDOSO DA SILVA RIBEIRO 
24.  IZABEL LEAL DE SOUSA 
25.  FELIPE CALDEIRA LOUZADA 
26.  LEONARA HUBNER RAMOS  
27.  SELTON MELO BARBOSA DE CAMPOS 
28.  EDUARDO DOS SANTOS  FRANÇA DA SILVA 
29.  JARDEANE DA SILVA GUERRA  
30.  VINÍCIUS LOBO SILVA GONÇALVES 
31.  JAÍNE GUIMARÃES FEITOSA 
32.  BRUNA CAVALCANTE PACHECO 
33.  SIMONI PEREIRA XAVIER 
34.  ANTONIA SILVA LUZ 
35.  ARIEL ARAUJO DE OLIVEIRA 
36.  KARL WYLLYON JOHANN CAMARGO 
37.  LUIZ FELIPE MEDEIROS DOS SANTOS  
38.  WYTILA INÊS DOS SANTOS 
39.  LETÍCIA CAROLINE FIM 
40.  KÁTIA DA SILVA MAIA  
41.  MARIELLY LOPES E SILVA 
42.  RAFAEL ZANROSSO DOS REIS  
43.  ALEXANDER SGOTI DE OLIVEIRA 
44.  RAIZA LORENZ HOLZBACH 
45.  BRUNA REGINA PEREIRA 
46.  JARDEL APARECIDO DOS SANTOS  
47.  MARCO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
48.  VANESSA ALVES DOS SANTOS  
49.  VENILSON GERONIMO DA SILVA 
50.  ELAINE DE LARA WOITORIZ 
51.  AMANDA DANILA ALVES 
52.  MARIA ANA SCHMIDT 
53.  ADRIELY MORENO LANCE 
54.  NAYARA KEILLYANE APARECIDA GROSSKLAUS 
55.  THIAGO HENRIQUE DAMACENO ALDEBRANDT 
56.  ANA ALICE FABONATTO 
57.  GABRIEL MAZIERO 
58.  ANA CAROLINE CELLA 
59.  VICTOR OLIVEIRA GARCIA DE LARA  
60.  JONATA CARMO DA SILVA 
61.  MARIA RITA SEIDEL  
62.  AMANDA CRISTINA MÁXIMO PRADO 
63.  DÉBORA DE ARAÚJO FERREIRA 
64.  AMANDA ROCHA VERNI 
65.  JUCELI LENTS 
66.  KATLIN ROCHA ROSA 
67.  EDIVALDO CARLOS ALVES 
68.  ISABEL MENDES DA SILVA 
69.  TONY DE SOUZA NEVES 
70.  TATIANE DE ALMEIDA SCHMITT 
71.  HELOISA PINHEIRO DA SILVA 
72.  PATRICIA VIEIRA ASCARI 
73.  JÉSSICA FERNANDA JATOBÁ PEDROSA 
74.  ALINE BATISTA BENTO 
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75.  ERICLIS ABNER DA SILVA 
76.  WILNER JARED MACHADO 
77.  NATÁLIA MARTINS DE CARVALHO  
78.  JURANDIR JUNIOR LEAL ALMEIDA 
79.  JAKSON RAMALHO DOS SANTOS  
80.  TAFFNIS LARISSA DE SOUZA  
81.  HENRIQUE RAFAEL OLBERMANN 
82.  AMANDA FERREIRA DE BRITO 
83.  LAÍS GONÇALVES DE LIMA  
84.  GABRIELLA DE GEUS 
85.  BRUNO VINÍCIUS PERES 
86.  HOSANA PEREIRA DA SILVA 
87.  ROSINEIA DA SILVA 
88.  CAMILA VIEIRA VERDUM SCARIOT 
89.  WALTER FRANÇA ALVES DE MESQUITA 
90.  MARCIELMA EUZÉBIO NASCIMENTO  
91.  ELZA MARIA DA S. E LIMA  
92.  CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS ALVES DA 

SILVA 
93.  ISADORA BENTO GOMES 
94.  VITÓRIA GABRIELI ASSIS DE ARAÚJO 
95.  EDILAINE NUNES SIQUEIRA  
96.  ANDRESSA TEIXEIRA BRAZÃO 
97.  ANDRIELLY SABRINA CAMILO 
98.  JEZIEL DA SILVA LIMA 
99.  VICTÓRIA DE ALMEIDA CANSIAN DOS SANTOS 
100.  GUILHERME GONÇALVES BERIGO NETO 
101.  RAISSA DE SOUZA 
102.  SIDNEY A. SANTOS JUNIOR 
103.  VITOR HUGO BIFON 
104.  FERNANDA FERREIRA DE BRITO 

 
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. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, aos três dias do mês 
de setembro de dois mil e dezoito (03/09/2018). Eu, (Janaina Paula Stuani Alves da 
Silva) Gestora Administrativa, que o digitei.  
 
Sorriso/MT, 03 de setembro de 2018. 

 
 

Anderson Candiotto 
Juiz Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR DO 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Edital 008/2018 – Prova: 
02.09.18 

Considerando que durante a realização das provas verificou-se que nas questões n.º 04 e 05 
– Língua Portuguesa, 17 – Direito Civil e 50 – Política Judiciária Nacional de Tratamento 
Adequado dos Conflitos e da Legislação Específica, ocorreu erro nas suas formulações, 
determino que as questões 04, 05, 17 e 50 sejam anuladas, e via de consequência a 
pontuação correspondente seja atribuída a todos os candidatos, independentemente de 
recurso. 

GABARITO PROVISÓRIO 

                                     

 
Valter Fabrício Simioni da Silva 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 C 26 B 
02 B 27 E 
03 E 28 D 
04 ANULADA 29 D 
05 ANULADA 30 A 
06 C 31 D 
07 A 32 C 
08 D 33 C 
09 C 34 A 
10 A 35 B 
11 A 36 A 
12 B 37 D 
13 A 38 A 
14 D 39 E 
15 C 40 B 
16 E 41 C 
17 ANULADA 42 A 
18 C 43 B 
19 D 44 E 
20 C 45 A 
21 D 46 D 
22 C 47 C 
23 E 48 C 
24 D 49 E 
25 C 50 ANULADA 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA ROSÁRIO OESTE 

EDITAL N.º 14/2018 – DF 
 
O Doutor RICARDO NICOLINO DE CASTRO -  Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Rosário Oeste /MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 

1. Torna Publico o Gabarito Definitivo da prova do Processo Seletivo para Estágio 

Curricular Remunerado. 

 

GABARITO DEFINITIVO   

01 B  21 B 
02 D  22 D 
03 C  23 A 
04 B  24 B 
05 A  25 D 
06 A  26 D 
07 D  27 A 
08 A  28 D 
09 C  29 C 
10 C  30 C 
11 B  31 A 
12 D  32 C 
13 C  33 C 
14 D  34 C 
15 D  35 C 
16 B  36 B 
17 A  37 B 
18 D  38 A 
19 A  39 D 
20 D  40 B 

 

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,(Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral que 
digitei. 
 
Rosário Oeste  - MT, 04 de setembro de  2018. 

 
      
RICARDO NICOLINO DE CASTRO   
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 40/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1073/2018-DRH, que concede a servidora Marlene Staut Romera, 
matrícula 12118, Movimentação Interna – Estudo e Qualificação Profissional para a Comarca de 
Rondonópolis; 
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala do plantão do mês de SETEMBRO/2018 como abaixo relacionado: 
 
JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

31/08/18 (19h) 
a 
03/09/18 (12h) 

Dr. Flávio Maldonado de 
Barros 
(1ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Élcio Alves Antônio dos Santos 

06/09/18 (19h) 
a 
10/09/18 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo Novo do 
Parecis) 

Marcos Luciano Elly Francisco José 
Medeiros Menezes 

14/09/18 (19h) 
a 
17/09/18 (12h) 
e 
18/09/18 (19h) 
a 
20/09/18 (12h) 

Dr. Anderson Gomes 
Junqueira 
 (3ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo 

Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

21/09/18 (19h) 
a 
24/09/18 (12h) 
 

Dr. Francisco Ney Gaíva 
 (4ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Rafael Mendes da Silva Antônio dos Santos 

28/09/18 (19h) 
a 
01/10/18 (12h) 
 

Dr. Marcos T. Agostinho 
Pires 
(5ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 

Remilson Fabio de 
Moraes 

Francisco José 
Medeiros Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à  
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Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 27 de agosto de 2018.   
                                  
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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