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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

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. 

Trata-se de Ação Revisional de alimentos c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Natanael de Oliveira em desfavor de Carlos Rafael de 

Oliveira, representado por sua genitora Sirlene da Silva, ambos 

qualificados nos autos. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Recebida a inicial, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, tendo sido 

deferido apenas o benefício da gratuidade de justiça e após foi designada 

na audiência de conciliação, nos termos da decisão inicial acostada aos 

autos. Na audiência de conciliação, as partes compuseram amigavelmente 

acordando quanto os alimentos, guarda e direito de visitas, nos seguintes 

termos: o autor pagará a título de alimentos ao filho o valor de R$ 263,30 

(duzentos e sessenta e três e trinta centavos) equivalente a 27,6% do 

salário mínimo vigente, sendo que o primeiro pagamento deverá ser feito 

em 16/10/2018 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, 

devendo o valor ser transferido para a conta bancária de titularidade da 

genitora do menor indiciada na audiência, além de 50% das despesas 

médicas, farmacêuticas e escolares, desde que não disponibilizadas de 

forma gratuita pela rede pública. Estipularam que a guarda ficará a 

encargo da genitora, a qual será exercida unilateralmente e o direito de 

visitas ficou estabelecido de forma livre. O Ministério Público manifestou 

favoravelmente ao acordo firmado entre as partes por entender que o 

mesmo atende interesses do menor (id 15841326). Vieram-me os autos 

conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de Ação Revisional de alimentos c/c pedido de tutela de urgência ajuizada 

por Natanael de Oliveira contra Carlos Rafael de Oliveira, representado por 

sua genitora Sirlene da Silva, ambos qualificados nos autos. O artigo 329, 

inciso II, do CPC/15 permite a ampliação do pedido e da causa de pedir, e 

no caso dos autos as partes na audiência, acordaram também quanto à 

guarda e o direito de visitas, tendo assim a parte requerida anuído com a 

ampliação do pedido. Assim, ante a concordância do Ministério Público 

com o acordo entabulado entre as parte, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses do menor Carlos Rafael de Oliveira, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (ID 15841326), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, 

§ 3º, do CPC) e sem condenação em honorários advocatícios. Ciência a 

Defensoria Pública e ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe. Cumpra-se o necessário.

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

Processo Número: 1002708-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002708-75.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): TATIANE BEIBE DE ANDRADE RÉU: GILMAR DIAS ROSA 

Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Não há custas pendentes. Não há honorários advocatícios. 

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC). Lavre-se termo de guarda conforme o acordo. 

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo. 

Publique-se. Registres-se. intime-se. Cumpra-se Alta Floresta, 15 de 

outubro de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003314-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA (AUTOR(A))

FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA 

(ADVOGADO(A))

EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS (ADVOGADO(A))

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI (ADVOGADO(A))

LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES (ADVOGADO(A))

BERTOLDO MACHADO VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-06.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA 

Advogado(s) do reclamante: FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO 

SABATO MOREIRA, EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO 

MARTINS, LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES, 

GUILHERME HALLACK LANZIOTTI, BERTOLDO MACHADO VEIGA RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Ação Ordinária c/c 

pedido de tutela de evidência ou de urgência ajuizada por SAE TOWERS 

BRASIL TORRES DE TRANSMISSÃO LTDA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados nos autos. A autora alega que é empresa 

especializada na fabricação de torres e construção de linhas de 

transmissão de energia elétrica, tendo sido contratada para realizar a 

construção da linha de transmissão 138 kv do complexo Hidrelétrico de 

Apiacás, no Município de Alta Floresta e para viabilizar a construção da 

referida linha de transmissão foi montado um canteiro de obras na cidade 

de Alta Floresta-MT, constituindo uma filial no local. Informa que enviado 

para a filial de Alta Floresta diversos bens do seu ativo imobilizado, 

principalmente equipamentos, bem como bens de uso e consumo 

adquiridos previamente pela matriz e outras filiais, além disso, alugou 

equipamentos de empresas situadas em outros Estados, acrescentando 

que os bens enviados retornaram em sua totalidade do Estado de Mato 

Grosso. Argumenta que as operações de locação, remessa com posterior 

retorno de bem do ativo imobilizado e envio de material de uso e consumo 

para estabelecimento da mesma sociedade não constituem fato gerador 

do ICMS, contudo o requerido lançou em nome da autora débitos de ICMS, 

inscrevendo em dívida ativa e efetuou o protesto, além de apreender seus 

bens. Aduz que apresentou impugnações na via administrativa, todavia os 

lançamentos foram mantidos. Requer, tanto em sede de tutela de 

evidência, como de urgência: a) A suspensão da exigibilidade dos créditos 

tributários de ICMS lançados pelo requerido, referentes aos Processos nº 

5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR nº 

999/07.779.650-72 e TAD nº 1122134-2 (ambos integrantes do Processo 

nº 5128345/2015), nos termos do artigo 151, V, do CTN, até que o mérito 

da presente ação seja julgado e b) Que o requerido se abstenha de exigir, 

lançar, inscrever em dívida ativa, executar, cobrar ou protestar débitos de 

ICMS relativos a operações de locação ou de transferência de bens entre 

estabelecimentos da autora. E via de consequência, determinar que: i. A 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso, bem como a Secretaria de 

Estado de Fazenda de Mato Grosso não se recusem a fornecer à autora 

Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa, se for o caso), 

caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos 

discutidos nesta ação; ii. Seja oficiado o Cartório de 2º Ofício desta Alta 

Floresta para suspender todos os efeitos do protesto da CDA nº 

2018116606, concedendo à autora certidão negativa de protestos, caso o 

único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos 

nesta ação; e iii. Seja oficiado SERASA Experian, na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 2254 - 1003-1005 - Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

CEP 78050-000, para que exclua do cadastro da autora os débitos 

relativos à CDA nº 2018116606. Recebida a inicial, a apreciação do pedido 

de tutela foi postergada para depois da manifestação do requerido (id 
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15767276). Certidão decurso do prazo concedido ao Estado de Mato 

Grosso para se manifestar quanto ao pleito liminar (id 15767857). 

Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. Fundamento e 

Decido. Nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, “in verbis”: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De tal forma, a 

tutela de urgência é dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o 

resultado final do provimento definitivo e do próprio mérito, tutela 

antecipada do processo, esta como medida provisória de natureza 

antecipatória, de cunho satisfativo e aquela como medida provisória de 

natureza cautelar, de cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, 

diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na 

inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o 

deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. Isso porque, os 

documentos apresentados pela requerente demonstram as operações por 

ela realizadas e o fato de estar sub judice à legalidade ou não do 

lançamento dos créditos tributários que recaíram sobre as operações 

feitas pela autora. De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, igualmente se faz presente, tendo em vista que a 

negativação do nome da autora junto ao Cartório de Protesto e órgãos de 

proteção ao crédito impedirá que a mesma realize negócios jurídicos de 

diversas naturezas, o que poderá acarretar prejuízos de ordem 

patrimonial, caso tivesse que aguardar o julgamento da lide. Contudo, o 

artigo 151, inciso II, do CTN exige para a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário o depósito do seu montante integral e a Súmula 112 do 

STJ nesse mesmo sentido preconiza que “O depósito somente suspende a 

exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Dessa 

forma, diante da ausência prévia de depósito judicial feito pela parte autora 

do montante integral do crédito discutido nos autos, como estabelece o 

inciso II do artigo 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ, o cumprimento da 

tutela deve ser condicionado à caução no valor integral do débito, o que 

impossibilitará o requerido de vir a sofrer dano com o deferimento da 

tutela, tendo em vista que o valor estará garantido em juízo, além do fato 

de a medida ser reversível. Neste sentido, o TJMT tem decidido: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTÉM A MULTA 

APLICADA PELO PROCON - SUSPENSÃO CONDICIONADA A PRESTAÇÃ 

DE CAUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151 DO CTN - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.A letra 

expressa do artigo 151 Código Tributário Nacional, estabelece que a 

suspensão da multa somente ocorre nas hipóteses elencadas pela lei, 

sendo uma delas o depósito do valor integral do débito.A mera ação 

anulatória, sem a realização do depósito, não obsta a cobrança do débito 

pela Fazenda Pública, de sorte que sem a prestação de caução não há 

como suspender a exigibilidade do crédito.(Ag 181039/2015, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016). O STJ 

tem decidido: [...] AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA ? PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO ? PRECATÓRIO ? SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO ? CAUÇÃO ? DEPÓSITO INTEGRAL E EM ESPÉCIE 

DA EXAÇÃO DEVIDA ? CDA ? HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ? 

DECAIMENTO MÍNIMO ? ENUNCIADOS 7 E 112, AMBOS DA SÚMULA DO 

STJ.1. Na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplica-se o 

disposto no art. 151, do CTN, conforme jurisprudência do STJ, qual seja: 

"O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for 

integral e em dinheiro" (Enunciado 112 da Súmula do STJ). 2. A 

jurisprudência do STJ preconiza a inadequação, na via especial, da 

revisão de fixação de sucumbência recíproca, na hipótese de suposto 

decaimento mínimo ou de provimento integral do pedido contido na exordial 

- esta envolve ampla sondagem de questões de fato, observadas as 

peculiaridades de cada caso concreto. (Enunciado 7 da Súmula do STJ). 

Agravo regimental da empresa improvido. (AgRg no REsp 907.229/SC, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2009, 

DJe 01/07/2009). Quanto ao pedido de tutela de evidência, entendo que os 

requisitos para a sua concessão previstos no artigo 311 do CPC/15 não 

se fazem presentes, tendo em vista que para aplicação das Súmulas dos 

Tribunais Superiores imprescindível a instrução processual, a fim de 

verificar se as mesmas irão incidir ou não no caso concreto. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015: 1. DEFIRO PARCIALMENTE 

o pedido de tutela de urgência, para SUSPENDER a exigibilidade dos 

créditos tributários de ICMS lançados pelo requerido Estado de Mato 

Grosso, referentes aos Processos nº 5172823/2015, 5172925/2015, 

5059509/2016, ao DAR nº 999/07.779.650-72 e TAD nº 1122134-2 (ambos 

integrantes do Processo nº 5128345/2015), determinando, via de 

consequência, que : i. Sejam oficiadas a Procuradoria Geral do Estado do 

Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para 

que não se recusem a fornecer à autora a Certidão Positiva com Efeitos 

de Negativa, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam 

os débitos discutidos nesta presente demanda; ii. Seja oficiado o Cartório 

de 2º Ofício desta Alta Floresta para SUSPENDER todos os efeitos do 

protesto da CDA nº 2018116606, concedendo à autora certidão negativa 

de protestos, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam 

os débitos discutidos nesta ação e iii. Seja oficiado SERASA Experian para 

EXCLUIR do seu cadastro o nome da autora em relação aos débitos 

relativos à CDA nº 2018116606, CONDICIONANDO o cumprimento da tutela 

de urgência ao depósito judicial do valor integral dos créditos tributários 

discutidos nos autos, tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário está condicionada ao depósito do seu montante integral, 

consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na 

Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. No entanto, INDEFIRO o 

pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir, lançar, 

inscrever em dívida ativa, executar, cobrar ou protestar débitos de ICMS 

relativos a operações de locação ou de transferência de bens entre 

estabelecimentos da autora, a situação deve ser apreciada em cada caso 

concreto, não sendo permitido o deferimento genérico. 2. Deixo de 

designar audiência de conciliação nesta oportunidade, em observância a 

hipótese prevista no artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC/15. 3. 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. 4. Após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC/2015. Atente-se a 

Secretaria da Vara que as publicações via Dje devem ser feitas em nome 

dos advogados Bertoldo Machado Veiga, OAB/MG 12.003, Guilherme 

Hallack Lanziotti, OAB/MG 87.988, Fernando Alencastro de Carvalho 

Sabato Moreira, OAB/MG 109.111, Laura Rocha França Machado Veiga 

Salles, OAB/MG 128.709 e Eduarda Vasconcelos Gomes Pinheiro Martins, 

OAB/MG 178.025. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002963-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROQUE (EMBARGANTE)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

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 resposta, 

pela Parte Embargada, de acordo com o Aviso de Recebimento sob Id 

15273968; II) intimar a Parte Embargante para manifestar-se, quanto ao 

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

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-57.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE (ADVOGADO(A))

GVA INCORPORACOES LTDA (EXEQUENTE)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELMA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (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 

do débito, ou oposição de embargos pela Parte Executada, conforme 

Diligência de Id 15314441; II) intimar a Parte Autora para manifestar-se, 

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

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001354-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA APARECIDA TOLEDO DA COSTA (AUTOR(A))

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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

 

O presente expediente tem por finalidade, nos termos do processo acima 

indicado, a intimação da Parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se ao teor do Art. 465, §1º do CPC, sob pena de 

preclusão. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002308-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

TAMARA APARECIDA RODRIGUES FARIAS (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

 

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sobre as Correspondências Devolvidas de Id 

15926414, 15926417 e 15926423. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120691 Nr: 8021-73.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina de Almeida Santos de Araújo, Gabrielly Santos 

Araújo, Gislaine Santos de Araujo Polido, Gisele Santos de Araujo Azzola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Alves de Araújo-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109415 Nr: 4916-25.2013.811.0007

 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: Olivia Maria Vargas

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134680 Nr: 147-66.2016.811.0007

 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: Domingos Barbosa dos Santos, Izabel Rodrigues dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:Domingos Barbosa dos Santos, RG n. 998.424SSP/MT 

CPF. 28316533987,

endereço: Rua Ana Vicensa s/n, Baisso Bom Jesus, Cidade de 

Carlinda/MT, ingressou

com:ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA COTIACOOPERATIVA

CENTRTAL EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado inscrita no 

CNPJ:

n. 61.536.744/0001-10, endereço: Rua Mario Borin n. 165, Chacara 

Urbana, Cidade de

Jundiai/SP......

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Imóvel urbano registrado sob a matrícula 

1.403, Livro 2-G do CRI de Alta Floresta/MT

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante do teor do Agravo de Instrumento nº 76935/2016 que versa sob a 

competência de ações de usucapião em que a Cooperativa Agrícola Cotia 

que esta em liquidação judicial faz parte, DECLARO encerrada a 

suspensão processual, portanto, em prosseguimento ao feito:

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, visando maior 

celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), deixo de 

designar audiência na forma do caput do art. 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.

 Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

partes manifestem interesse em se comporem.

4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015.

5) CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015.

6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os eventuais 

terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária. Neste 

sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012).

7) NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes 

cópias da inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no prazo de 

10 dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do CPC).

8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação.
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Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nome e cargo do digitador:Elizabete T. Santos

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103993 Nr: 5746-25.2012.811.0007

 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): Alex Jose dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

27183235823, Rg: 34.862.703-8, Filiação: Maria Amélia Benfica dos 

Santos e José dos Santos Sobrinho, data de nascimento: 27/09/1981, 

brasileiro(a), natural de Pardinho-SP, convivente, vendedor. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA: para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, impugne o levantamento dos valores.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta-MT contra Alex José dos Santos, ambos já qualificados.Em 

observância ao Provimento n° 68 da CCJ-2018, INTIME-SE a parte 

executada por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, impugne o 

levantamento dos valores.Decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente 

alvará para o levantamento dos valores, na conta indicada à fl. 

108.Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabete Timótio dos 

Santos, digitei.

Alta Floresta, 08 de outubro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 1939-26.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. V. Ferreira Guerra Cosméticos-ME (Luri 

Cosméticos Profissionais), Ricardo Vinicius Ferreira Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Barbosa de 

Lima - OAB:21980/B/MT, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:MT- 13.994-A, Cristina Cibeli de Souza Serenza - 

OAB:5.678/MS, Danilo Silva Oliveira - OAB:15.359-B/MS, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003705-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR VINICIUS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003705-58.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: VITOR VINICIUS DE SOUZA Vistos INTIME-SE a parte 

requerente na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003674-38.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ALVES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003674-38.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: GUILHERME ALVES DE LIMA Vistos INTIME-SE a parte 

requerente na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, 

juntando aos autos o comprovante de pagamento, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 15 de outubro de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003663-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ (ADVOGADO(A))

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003663-09.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: 

MILTON GAETANO JUNIOR Vistos INTIME-SE a parte requerente na 

pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, juntando aos 

autos o comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição nos termos do art. 290 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 15 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000043-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELIANE MICHAEL DE JESUS SOUZA (EXECUTADO)

NELSON RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000043-23.2017.8.11.0007 Vistos. Ante o teor da 

certidão sob o Id n. 15763463 - Pág. 1, atestando que o Edital de citação 

foi publicado no Diário Eletrônico (expediente 1738150), bem como, fixado 
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o Edital de Citação no átrio do Fórum, lugar público de costume, 

desnecessária a concessão de prazo à parte autora para realizar a 

publicação em jornal físico. Aguarde-se o feito em cartório, visando o 

cumprimento integral da decisão retro. Intime-se. Alta Floresta, MT, 15 de 

outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000802-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

ELSSON MARTINS DE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000802-84.2017.8.11.0007 Vistos. ELSON MARTINS 

DE MORAIS propôs a presente ação previdenciária contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora alega ser portadora de deficiência mental e que 

não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por 

seus familiares. Portanto, requer a parte autora que seja a requerida 

condenada ao pagamento do benefício pleiteado a partir do requerimento 

administrativo, qual seja, 29.04.2016. Com a inicial foram acostados 

documentos ao Pje. Recebida a inicial determinou-se a realização de 

estudo social, bem como perícia médica, Id n. 6694759. Houve a juntada do 

Estudo social sob o Id n. 8680826. Laudo pericial apresentado junto ao Id 

11427097 dos autos. Determinada a expedição de ofício ao Lar Santa 

Isabel para informar se a parte autora encontra-se ali acolhida, Id n. 

13459209. Na sequência, foi determinada a intimação das partes para 

manifestarem acerca do laudo pericial, bem como do estudo social. A 

parte autora apresentou manifestação sob o Id n. 15140864, sendo que a 

parte requerida manifestou sob o Id n. 15155502. Após, vieram-me os 

autos conclusos. Pois bem. Inicialmente, vislumbro que o Lar Santa Isabel 

não respondeu ao ofício encaminhado, porém, é de conhecimento desta 

Magistrada que a parte autora encontra-se acolhida naquele lugar. 

Outrossim, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara se houve a citação da parte 

requerida para apresentar contestação no prazo legal. Caso não tenha 

sido citada, REABRO o prazo para apresentar a respectiva contestação, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Após, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. 

Certifique o necessário. Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003708-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

ADAO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003708-13.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização da perícia e do 

contraditório. In casu, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

d a t a d o  d e  1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 ,  a  P r o c u r a d o r i a  F e d e r a l 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

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

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

Pamela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, para realizar a perícia médica na parte 

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

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

Sra. Perita da nomeação para designar dia, horário e local para a 

realização da perícia médica, devendo esta informar à Secretaria da Vara 

com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos interessados 

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

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

a partir da data da realização da perícia. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos a serem apresentados pela parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias (caso não conste nos autos), de eventuais 

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

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

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

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

assistente técnico. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte 

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

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

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

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

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

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

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

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

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

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

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

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

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

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida, devendo 

constar as advertências do artigo 344, do CPC e que o prazo para 

contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte 

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

silêncio importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

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

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

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

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

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita. Por fim, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003710-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DEVANIR DELLALASTRA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003710-80.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 
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Código de Processo Civil, deixo de designar a referida solenidade, prevista 

no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de 

antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In casu, 

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

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

em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo 

quanto à condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, 

para após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior 

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

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos 

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

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

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

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

judicial a Dra. Pamela Lustosa Rei, CRM 8468/MT, para realizar a perícia 

médica na parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 

(duzentos reais), em observância à tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação para designar dia, 

horário e local para a realização da perícia médica, devendo esta informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à 

INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato processual, 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia. 

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

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

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

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

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

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico. Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte requerida, devendo constar 

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

30 (trinta) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE a parte requerida 

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

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

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

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

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

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

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

Sistema, caso ainda não tenha sido cadastrada (anexando cópia da 

presente nomeação). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003356-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

LISBOA & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003356-55.2018.8.11.0007 Vistos 1 – A pretensão 

visa o cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em 

petição devidamente instruída por prova escrita, sem a eficácia de título 

executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (art. 700 do CPC). 2 

- DEFIRO, pois, de plano, a expedição de mandado, com o prazo de 15 

dias, (art. 701 do CPC), para que a parte executada efetue o pagamento 

do débito e ainda, dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor atribuído à causa, anotando-se no mandado que caso o réu cumpra 

sua obrigação no prazo, será isento do pagamento de custas 

processuais. 3 – CITE-SE e INTIME-SE a parte executada do prazo para 

oferecimento de embargos e de que não cumprida a obrigação ou não 

oferecidos embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, § 2º do CPC). Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003545-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DORALICE AMANCIO TRISTAO QUALLIO (REQUERENTE)

MARCIO APARECIDO SPAGNOLO (ADVOGADO(A))

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003545-67.2017.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

retro, vez que a presente ação fora proposta de forma avulsa ao 

processo em trâmite no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco/AC, por opção da parte autora e deverá ser operada in casu a 

citação e não a intimação. Portanto, mantenho a decisão sob o Id n. 

15058383 pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte autora. Preclusa 

esta decisão, cumpra-se nos termos da decisão inicial. Alta Floresta, MT, 

15 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001261-52.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA., contra ANTONIO CELSO 

ARAUJO DE SOUZA, com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de 

financiamento com alienação fiduciária está regularmente formalizado 

entre as partes e comprovada a mora através da notificação extrajudicial 

anexado ao Id n. 14673614 - Pág. 2. Assim: DEFIRO, liminarmente, a busca 

e apreensão do veículo: MOTOCICLETA, marca HONDA, modelo NXR160 

BROS ESDD, ano de fabricação/modelo 2015/2015, cor PRETA, chassi 

9C2KD0810FR462622, placa QBW2156, descrito na inicial, expedindo-se o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, que será responsável pelo mesmo na 
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qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando 

o estado do bem. 2) Após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 

05 (cinco) dias para pagar a dívida pendente que, segundo os valores 

atualizados, apresentados pelo credor é de R$ 6.008,47 sendo que neste 

prazo o bem deverá permanecer nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, ou requerer a purgação da mora, esta, no prazo 

apontado no item “2”. 4) Para efeito de pronto pagamento da dívida, FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida apontada. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 15 

de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA ROSADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003223-47.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela – proposta por MARIA AUXILIADORA ROSADO 

DOS SANTOS em face de ENERGISA. Aduz a autora que tem contrato com 

a requerida de prestação de serviço de fornecimento energia elétrica em 

sua residência, unidade consumidora n.º 6/955253-0, localizada na zona 

rural do município de Carlinda/MT. Menciona que no mês de 

novembro/2017 ocorreu uma cobrança que excedeu os parâmetros, 

chegando ao patamar de R$ 578,83 (quinhentos e setenta e oito reais com 

oitenta e três centavos), referente a um suposto consumo de 274KWh. 

Destaca a requerente que é pequena agricultora, reside na zona rural do 

município de Carlinda e não efetuou consumo de energia excedente aos 

meses anteriores, eis que a conta de energia do mês de setembro de 2017 

o consumo foi de 289KW e o valor cobrado foi de R$ 121,12 (cento e vinte 

e um reais com doze centavos), ou seja, dentro dos parâmetros dos 

meses anteriores. Desta feita, a autora requer a concessão da tutela de 

urgência para que a requerida se abstenha de realizar a suspensão do 

serviço de fornecimento de energia na unidade consumidora n.º 

6/955253-0 da requerente, referente ao débito do mês de novembro/2017, 

com vencimento para o dia 21/11/2017, no valor de R$ 578,83 (quinhentos 

e setenta e oito reais com oitenta e três centavos), sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante parágrafo único, Art. 497, 

CPC/2015. Ademais, consigna que caso necessário para a concessão da 

tutela de urgência pleiteada, a requerente se compromete a depositar em 

Juízo o valor da média da fatura dos meses já pagos de 2017, as quais 

seguem anexas a inicial, a fim de demonstrar que não pretende se 

escusar de pagar os valores devidos, totalizando o valor de R$ 102,98 

(cento e dois mil com noventa e oito centavos). Requer ainda a inversão 

do ônus da prova; a declaração de inexistência do débito vencido no mês 

de 11/2017 na importância de R$ 578,83 (quinhentos e setenta e oito reais 

com oitenta e três centavos), reduzindo a cobrança para o valor de 

R$102,98 (cento e dois reais com noventa e oito centavos), 

correspondente à média de consumo dos últimos 09 (nove meses), bem 

como a condenação da parte requerida em danos morais. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela de urgência e designada audiência de 

conciliação, a qual restou infrutífera cf. se vê junto ao Id n. 12320654. A 

parte autora realizou o depósito do valor incontroverso, qual seja, R$ 

102,98 (cento e dois reais com noventa e oito centavos), Id n. 11058893 - 

Pág. 1. Citada, a parte requerida apresentou contestação e documentos, Id 

n. 12353494. Preliminarmente, alega a falta de interesse de agir. No mérito, 

destaca a legalidade da cobrança e requer a improcedência da ação. 

Ademais pugna que todas as intimações sejam feitas na pessoa da Dra. 

MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART, OAB/MT 20.191-A sob pena de 

nulidade. A parte autora impugnou a contestação e requereu o julgamento 

antecipado da lide, Id n. 12612813, Intimada a parte requerida para 

manifestar acerca do interesse na produção de provas, no prazo de 15 

(quinze) dias. Certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte 

requerida. Vieram-me os autos conclusos. Inicialmente, TORNO SEM 

EFEITO a certidão sob o Id n. 15737216 e determino à Secretaria da Vara 

que cadastre a advogada Dra. MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART, 

OAB/MT 20.191-A, junto ao sistema Pje, visando receber as intimações em 

nome da parte requerida. Após, cumpra-se nos termos da decisão retro. 

Alta Floresta, MT, 15 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002680-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE ANDRADE MORAES (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 15898149, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia de nº 49160 , foi devidamente 

quitada. Certifico que procedo a intimação da Parte Recorrida, do inteiro 

teor do Recurso apresentado no ID - 15898149, bem como, para, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AILTON VALERIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o 

valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se 

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-58.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA (ADVOGADO(A))

CRESTANI & CHAVEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCADOS SANTO AGOSTINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora, do retorno 

da Carta Precatória juntada no ID 12739038, para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-02.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUCI DOS SANTOS (REQUERENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

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

teor da juntada do ID 12664306, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))
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EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CABRERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002228-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO CABRERA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante 

pedido formulado na movimentação n° 15238827 a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. DEFIRO o levantamento do título objeto dos autos depositado em 

Juízo, conforme solicitado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001680-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SUELI RODRIGUES 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte 

credora concorda com o valor depositado, bem como requereu o 

levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

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

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

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

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

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

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

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

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 11 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002835-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEUSA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Analisando detidamente o 

presente feito verifica-se que o comprovante de residência de ID nº. 

14591488 não está em nome da parte postulante, e esta não justificou tal 

fato. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando o domicílio de ambas as requerentes nesta comarca, sob 

pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002441-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA NUNES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JANILSON LEANDRO DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002441-06.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JANILSON LEANDRO DE 

SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: BURIOL CAVALCANTI & CIA LTDA 

Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 14075267 está no nome da genitora 

do autor, contudo, tal fato por si só não tem o condão de comprovar a 

residência comum. Ademais, releva anotar que a CTPS encartada ao ID nº. 

14075302 aponta que o autor possui vínculo empregatício com empresa 

situada na cidade de Sinop/MT, o que corrobora a tese de que 

possivelmente não reside em Alta Floresta/MT. De se observar que o 

artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta 

comarca, sob pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

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

Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-68.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

VALDINEIA GARCIA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000471-68.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VALDINEIA GARCIA NEVES 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos. Analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que a exordial não fora instruída com comprovante de 

residência em nome da parte autora. De se observar que o artigo 4º da Lei 

nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento das 

causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é 

um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. 

Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, sob pena de 

extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 
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n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENINI PINEDA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002145-81.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SIMONE APARECIDA MENINI 

PINEDA REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que o 

comprovante de residência de ID nº. 13679749 não está em nome da parte 

postulante, e esta não justificou tal fato. De se observar que o artigo 4º da 

Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para julgamento 

das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do 

juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do 

feito. Desse modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, emendar a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, sob 

pena de extinção. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FLAVIO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002606-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FLAVIO DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a 

exordial não fora instruída com comprovante de residência em nome da 

parte autora. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse 

modo, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar 

a inicial, comprovando seu domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-25.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010358-25.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JESSICA DAIANA DA SILVA 

EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de 

veículos registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, 

o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram 

encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000397-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CAREAGA (ADVOGADO(A))

TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000397-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GILVAN RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: TORUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

Vistos. INDEFIRO o pedido de nova tentativa de penhora on line, uma vez 

que inexiste indícios de modificação da situação financeira da parte 

executada desde a data da última tentativa frustrada no bloqueio de 

valores via sistema Bacenjud até a presente data e porque o exequente 

não comprovou ter envidado esforços para localizar bens da executada 

passíveis de penhora. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PENHORA ON-LINE- SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA FRUSTRADA - 

REITERAÇÃO DO PEDIDO DE BLOQUEIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO 

- RECURSO DESPROVIDO. Uma vez frustrada a tentativa de penhora on 

line, cabe ao Exequente envidar esforços no sentido de localizar bens do 

devedor e demonstrar de forma motivada e objetiva as circunstâncias que 

justificam a reiteração do pedido de bloqueio de ativos financeiros depois 

de decorridos apenas 30 (trinta) dias.” (TJMT, AI 81471/2013, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014). De outro norte, defiro o pedido 

de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na 

consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato 

anexo. Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010827-08.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010827-08.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: EUNICE RODRIGUES BARBOSA 

EXECUTADO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Intimada a exequente par indicar bens a penhora, esta 
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quedou-se silente (ID nº. 15724959). Desse modo impõe-se a extinção do 

feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Sem custas, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003686-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003686-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA Vistos. 

Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a não inclusão do nome 

da parte requerente nos cadastros de títulos protestados, bem como, que 

a requerida se abstenha de realizar novas cobranças relativas ao 

contrato objeto do presente processo, até final deslinde do feito. Pois bem. 

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

em urgência ou evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

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

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

os elementos da tutela de urgência legalmente previstos, pois a parte 

requerente demonstrou a probabilidade de seu direito, mediante 

documentos que acompanham a petição inicial; bem como demonstrou o 

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

prejuízos decorrentes dos registros de títulos protestados que restringem 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

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

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

respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, segue a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE 

DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO - 

DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - 

SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO - INCUMBÊNCIA DO CREDOR 

QUE EXPRESSAMENTE ASSUMIU O ÔNUS - DOCUMENTOS QUE 

COMPROVAM O PAGAMENTO DA DÍVIDA PROTESTADA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR - 

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO - VALOR DESPROPORCIONAL - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 

Rejeita-se o argumento de que a obrigação pela baixa do registro no 

Cartório de Protestos era do devedor (artigo 26 da Lei 9.492/97), no caso 

em que, expressamente, o credor assumiu tal ônus. O deferimento da 

inversão do ônus da prova em favor do autor encontra ressonância nas 

normas processuais vigentes e com as finalidades das normas 

consumeristas, notadamente ante a presença da hipossuficiência do 

consumidor. O objetivo da multa não é indenizar, mas estimular o 

cumprimento da obrigação específica, em razão da sua natureza inibitória 

e coercitiva, caso em que verificada a falta de razoabilidade, o valor da 

multa cominatória merece ser reduzido, observadas as circunstâncias do 

fato, a relevância do direito e a capacidade econômica das partes.” (TJMT. 

AI 64827/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 22/08/2012). Assim, por 

estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, que versa 

sobre relação de consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida 

que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 

e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida se abstenha de 

protestar o título que representa a relação jurídica discutida na presente 

demanda, bem como, suspenda sua cobrança, até ulterior determinação. 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-72.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACO DE SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

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

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010911-72.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JACO DE SOUZA SANTOS 

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

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

consulta ao sistema informatizado, verifico que a reclamação 

c o n s t i t u c i o n a l  i n t e r p o s t a  p e l a  p a r t e  e x e c u t a d a  ( I d . 

1009136-31.2017.811.0000) foi extinta pelo indeferimento da petição 

inicial, cuja sentença transitou em julgado no dia 04/10/2018, conforme 

documentos anexos. Assim, indefiro o pedido de suspensão formulado 

pela executada no Id. num. 14482095 e determino o prosseguimento do 

feito, devendo ser integralmente cumprida a sentença de extinção 

proferida no Id. num. 10732921. Intimem-se. Alta Floresta/MT, 21 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003695-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CIMARIA RIBEIRO DE ARUEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003695-14.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CIMARIA RIBEIRO DE ARUEIRA 

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

Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito, bem como a apresentação de boleto para quitação do débito 

reconhecido pela parte autora. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

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

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 
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CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§ 3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida: promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas; se abstenha de inseri-lo novamente pelo mesmo débito, até 

posterior determinação; e ainda apresente boleto para quitação do débito 

legitimamente reconhecido pela parte autora, no valor de R$ 277,43 

(duzentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos), no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000637-71.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ANTONIO MANOEL DA SILVA Vistos, etc. Defiro o 

pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo 

que na consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante 

extrato anexo. DEFIRO também o pedido de expedição de certidão para 

fins de protesto. Para tanto, EXPEÇA-SE certidão de inteiro teor em favor 

do exequente para fins de protesto do título judicial, nos exatos termos do 

artigo 517 do NCPC. Após, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar no feito quanto aos valores bloqueados via 

sistema BACENJUD, bem como, requerer o que de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000474-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE FARIAS LISBOA (EXEQUENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000474-23.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VERA LUCIA DE FARIAS 

LISBOA EXECUTADO: IVANILDES DA SILVA CAMPOS Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de 

veículos registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, 

o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram 

encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a 

parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001247-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO MOREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001247-39.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: ALIPIO MOREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, não sendo registrada a 

restrição judicial do veículo encontrado, vez que alienado fiduciariamente, 

consoante extrato anexo, gravame este que impede a realização da 

penhora em razão do bem não integrar o patrimônio do devedor. Assim, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, em 10 (dez) dias, 

indicando bens da parte executada passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001097-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. DE SOUZA - CONFECCOES - ME (EXEQUENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE MOSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001097-24.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: S. B. DE SOUZA - 

CONFECCOES - ME EXECUTADO: CAROLINE MOSER Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 
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da parte executada, o que já foi feito, sendo registrada a restrição judicial 

do veículo encontrado, consoante extrato anexo. Desta feita, expeça-se 

mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo descrito no 

comprovante de inclusão de restrição veicular, devendo o bem penhorado 

ser depositado em poder da parte exequente, que assumirá o encargo de 

depositário fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e conservar o 

veículo, bem como de não dispor do mesmo, sob pena de ser considerado 

depositário infiel. Frisa-se que a remoção do veículo e nomeação do 

credor como depositário fiel revelam-se medidas necessárias como única 

forma de satisfazer o crédito exequendo, o qual se arrasta sem o devido 

adimplemento. Deverá, ainda, o Sr. Oficial de Justiça, durante o 

cumprimento do mandado, se ater ao fato de que por se tratar de bem 

móvel, a propriedade se transfere com a mera tradição, razão pela qual, 

caso o bem esteja na posse de terceiros, deve ser aferida a real 

propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível embargos de 

terceiros. Deverá, por fim, o Sr. Oficial de Justiça, no mesmo ato, intimar a 

parte executada da penhora, constando que referida parte terá o prazo de 

15 (quinze) dias para oferecer impugnação (Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 

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

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010153-64.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA GUEDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA GOMES LISBOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010153-64.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: EUZA GUEDES FERREIRA 

EXECUTADO: PATRICIA GOMES LISBOA Vistos, etc. Defiro o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta 

não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar nos autos, em 05 

(cinco) dias, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002043-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MASLAWSKI (EXEQUENTE)

SILVANEI JOAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE DO PRADO LISBOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002043-59.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA MASLAWSKI 

EXECUTADO: LAYANE DO PRADO LISBOA Vistos. Considerando a 

disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 

da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema BacenJud já 

foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou infrutífera a 

tentativa. Assim, defiro o pedido de restrição judicial de veículos 

registrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD, o que já 

foi feito em gabinete, sendo que na consulta não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO (ADVOGADO(A))

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

VALERIA DINIZ MULIZINE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000785-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALERIA DINIZ MULIZINE, A. DE 

J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME EXECUTADO: ERICA FERNANDA 

FERREIRA Vistos. Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do 

NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o 

pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 

837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de 

bloqueio via sistema BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor 

exequendo e restou infrutífera a tentativa. Assim, defiro o pedido de 

restrição judicial de veículos registrados em nome da parte executada, via 

sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na consulta 

não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. 

Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO CABRERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002228-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: JOSE ROBERTO CABRERA Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante 

pedido formulado na movimentação n° 15238827 a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. DEFIRO o levantamento do título objeto dos autos depositado em 

Juízo, conforme solicitado. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Intimem-se. Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001680-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SUELI RODRIGUES 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, a parte 

credora concorda com o valor depositado, bem como requereu o 

levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

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

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

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

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

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

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

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

eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 11 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002793-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA INEZ VIDAL (REQUERENTE)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002793-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA INEZ VIDAL 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se depreende da 

avença de ID nº. 15539874, as partes entabularam acordo e pretendem 

sua homologação. A solução amigável do conflito está em consonância 

com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação 

celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Em tempo, CANCELO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para 10/10/2018 às 14h20min. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

Inobstante a dispensa da intimação das partes e seus patronos, conforme 

art. 914 da CNGC/MT, estas deverão ser intimadas sobre o cancelamento 

da solenidade. Após a intimação, arquive-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDITH PEREIRA TERRES (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002753-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA EDITH PEREIRA 

TERRES REQUERIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

CARGAS EIRELI Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355 do Código de Processo Civil. Pretende o requerente receber 

indenização por danos morais e materiais em virtude da empresa ré ter 

extraviado sua bagagem em viagem com trajeto de Sonora/MS à Alta 

Floresta/MT. Em análise a prova juntada aos autos, verifica-se que a 

autora se desincumbiu do ônus que lhe recai (artigo 373, I, CPC) 

apresentando bilhete de passagem e comprovante de entrega de bagagem 

(ID nº. 14515198 - Pág. 1 e 14515266 - Pág.1), bem como declaração de 

bagagem extraviada (ID nº. 14515276 - Pág.1), não restando dúvida sobre 

o depósito da mala no bagageiro do ônibus. Na espécie, trata-se de 

relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do diploma legal 

em alusão. Cuidando-se de relação de consumo, a responsabilidade da ré 

por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 

3º, do referido Código: Art. 14 O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, ao se 

responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os riscos 

inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao transporte 

terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e 

serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. Destarte, o art. 186 do 

Código Civil, prevê: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Mais adiante, estatui o art. 

927, caput, do referido diploma legal, in verbis: Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. O extravio de bagagem demonstra falha na prestação dos 

serviços contratados, sendo que a ré estava contratualmente obrigada a 

enviar a bagagem para o mesmo local do destino da parte autora, 

devendo, assim, responder pelos danos advindos desse fato. Dano moral 

evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo autor superaram 

os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelos 

passageiros do transporte, que teve sua bagagem extraviada, com seus 

pertences. Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

O valor da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) mostra-se proporcional e razoável. No tocante ao dano material, 

insta salientar que não restou satisfatoriamente comprovado pelo autor os 

bens (e seus valores) que supostamente se encontravam na mala 

extraviada. No entanto, tenho que não se pode exigir, nem do passageiro, 

tampouco da concessionária de transportes rodoviários, que seja feita, a 

cada viajem e por cada pessoa, uma descrição minuciosa e a respectiva 

avaliação dos bens que estão no interior das malas. Sendo assim, não se 

pode acolher, por total ausência de provas dos bens que lá estavam. De 

outro lado, é razoável supor que havia bens de algum valor sendo 

conduzidos na mala da parte autora, cujo valor da indenização deve ser 

arbitrado tendo em conta a natureza da viagem e as condições 

socioeconômicas da passageira. Nessa toada, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE DE 

PESSOAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONTRATO 

DE TRANSPORTE - A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NO CASO NÃO RESTOU 

CONFIGURADA NENHUMA DESSAS HIPÓTESES. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO PARA MELHOR SE AMOLDAR 

ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS. A 
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PARTE AUTORA APONTA NA INICIAL AS ROUPAS E DEMAIS BENS QUE 

ESTAVAM DENTRO DA MALA, CUJA DESCRIÇÃO É DE COISAS 

RAZOÁVEIS QUE TIVESSEM NA MALA EM RAZÃO DA VIAGEM. 

HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO 

ARTIGO 85, § 11º, DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS 

AUTORES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA EMPRESA RÉ. 

(Apelação Cível Nº 70072868185, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 

29/03/2017). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

TRANSPORTETERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGENS. PRIVAÇÃO DA 

UTILIZAÇÃO DE PERTENCES PESSOAIS. RESPONSABILIDADE DA RÉ. 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. 1. Trata-se de ação de 

reparação de danos materiais e morais, decorrentes do extravio da 

bagagem do autor, durante a viagem de ônibus realizada pela empresa ré. 

2. Dano material devidamente comprovado. Alegação da demandada, 

acerca da impossibilidade de mensuração dos prejuízos, que resta 

afastada, considerando o relatório da fl. 20, com a descrição dos bens 

extraviados pela empresa, bem como traz a correspondência dos 

respectivos valores, que não transbordam daqueles comercialmente 

adotados. 3. Danos morais ocorrentes, na espécie, considerando a 

indisponibilidade imediata das malas, quando da chegada ao destino, 

inegavelmente atingindo a esfera moral do autor e ultrapassando o mero 

dissabor. Hipótese em que o autor foi privado da utilização de seus bens 

pessoais, fato que se prolongou no tempo, pois a mala e os pertences não 

foram recuperados, autorizando o reconhecimento de abalo moral, dada a 

excepcionalidade da situação vivenciada. 4. Quantum indenizatório fixado 

em R$ 2.500,00 que não comporta redução, pois atende aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros usualmente adotados 

pelas Turmas Recursais Cíveis, em casos análogos. 5. Sentença mantida, 

a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71006188585, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

22/03/2017). No que atine a alegação da requerida de que a fixação do 

montante correspondente ao dano material deve observar o limite 

estabelecido pelo Decreto nº. 2521/98, tenho que não prospera. Com 

efeito, consoante alhures explanado, ao contrário do que pretende a 

requerida as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor 

devem prevalecer ao Decreto declinado. Valho-me da ocasião para 

consignar que as empresas privadas concessionárias de serviço público, 

como é o caso da ré, tem seu sistema de responsabilidade previsto no art. 

37, §6º da Constituição Federal. Os contratos de transporte, após a 

vigência do Código Civil de 2002, passaram a ser regulados pelo referido 

diploma que, a partir do seu art. 734, dispõe sobre o transporte de 

pessoas. Neste caso, o sistema de responsabilidade se coaduna com 

aquele previsto na norma constitucional antes referida. Uma vez 

configurada relação de consumo entre o passageiro e o transportador, 

como no caso dos autos, incidem, ainda, as disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor. A propósito da questão, o Superior 

Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento julgando serem 

plenamente aplicáveis as normas contidas no referido diploma legal aos 

casos de falha na prestação do serviço de transporte. Neste sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADOR. LIMITAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. EDITADA LEI ESPECÍFICA, EM ATENÇÃO À CONSTITUIÇÃO 

(ART. 5º, XXXII), DESTINADA A TUTELAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, 

E MOSTRANDO-SE IRRECUSÁVEL O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO, SUAS DISPOSIÇÕES DEVEM PREVALECER. 

[...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Recurso Especial. nº. 

169000, Superior Tribunal de Justiça, 3ª turma, Rel. Min. Paulo da Costa 

Leite, Julgado em 04/04/2000). Em que pese a especialidade do Decreto 

nº. 2.521/98 e a Resolução nº. 1.432/06 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, esta não subsiste à maior especialidade 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma tem raiz 

constitucional expressa como garantia fundamental no art. 5º, XXXII da CF. 

Conforme a doutrina: “Assim como não há limite para a responsabilidade 

civil do Estado, igualmente não o há para a das concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, que emana da mesma fonte. A 

perda da eficácia das aludidas normas limitativas foi reafirmada com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor.” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Direito Civil Brasileiro – De acordo com o Novo Código Civil 

Brasileiro/Lei n. 10.406, de 10-1-2002. São Paulo: Saraiva, 2004, v. III, p. 

457). Analisando detidamente as provas produzidas verifica-se que o 

documento de ID nº. 14515276 - Pág. 1 aponta o total de R$ 1.451,00 (mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais), razão pela qual entendo ser este o 

montante devido pela requerida, uma vez que o documento de ID nº. 

14515310 fora produzido unilateralmente pela autora e não possui força 

probatória. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, a pretensão 

autoral e, em consequência, condeno a ré a pagar ao autor: a) 

indenização por danos materiais no valor de R$ 1.451,00 (mil quatrocentos 

e cinquenta e um reais), pelo prejuízo dos bens extraviados, atualizados 

monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso 

(artigo 398, CC), ocorrido em 28/07/2017; c) indenização por danos morais 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da presente data, em 

atenção ao disposto na Súmula 362 do STJ. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002857-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

NAIR KROTH STRADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002857-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NAIR KROTH STRADA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide com base no art. 355, I do CPC. Afirma a parte autora 

que teve o nome indevidamente lançado pela ré em cadastro de 

inadimplente, em razão de dívida não contraída por ela. Por seu turno, a 

instituição financeira demandada assevera que a inscrição decorre da 

inadimplência de cartão de credito contratado, instruindo o feito com 

“contrato de emissão e utilização de cartão de crédito” de ID nº. 15512125 

- Pág. 3 e “termo de autorização de compra” de ID nº. 15512125 - Pág. 4, 

ambos possivelmente assinados pela autora. Insta salientar que 

analisando os documentos apresentados pela ré com o escopo de 

justificar a origem do débito objeto da negativação em testilha verifica-se 

similitude com a assinatura lançada pela autora no instrumento de 

procuração de ID nº. 14627644 - Pág. 1 e documento pessoal de ID nº. 

14627659 - Pág. 2. Nessa toada, o cenário fático apresentado não permite 

uma conclusão certeira sobre os fatos, havendo dúvidas sobre a efetiva 

contratação do cartão de crédito e “autorização de compra” demonstrados 

pelos mencionados documentos. Desse modo, a realização de perícia 

técnica na assinatura dos documentos juntados pela parte ré se revela 

imprescindível para a verificação da contratação e aplicação do melhor 

direito. A matéria que reclama a realização de perícia conclusiva, a fim de 

se aferir se o contrato foi fraudado ou não, tem o intuito de respaldar uma 

decisão baseada em prova concreta. Assim, a aplicação da Lei nº. 

9.099/09 nas causas de maior complexidade consistiria em infração ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, art. 5º, LV, da CF. Ante o 

exposto, revogo a tutela provisória deferida e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3º, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 
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julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA TICIANEL (REQUERENTE)

MOISES ROBERTO TICIANEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003192-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: KARLA TICIANEL REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por TELEFONICA BRASIL S/A, alegando omissão havida na 

sentença de ID nº. 11923947. É o necessário. DECIDO. Afirma a 

embargante que a sentença é omissa porquanto apesar de as partes 

terem firmado acordo com audiência de conciliação, ao final, fora 

condenada ao pagamento de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Entretanto, analisando a sentença prolatada nos autos 

verifica-se que esta julgou o feito improcedente, inexistindo qualquer 

condenação à demandada. Desta feita, não vislumbrando a irregularidade 

apontada pela embargante, tenho que a sentença merece ser mantida. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no id n.º 13335194, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

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

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 8 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002142-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY ANDREY DEZAN (REQUERENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA. (REQUERIDO)

RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002142-63.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HENRY ANDREY DEZAN 

REQUERIDO: POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUICAO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MS COMERCIAL EIRELI - ME Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerida POLAR 

ELECTRO BRASIL COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

11958589. É o necessário. DECIDO. Analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que assista razão à ré quanto à omissão havida na 

sentença objurgada, porquanto apesar de haverem duas pessoas 

jurídicas no polo passivo, julgou procedente o feito para condenar “o 

requerido”, ao pagamento de indenização por danos morais. Contudo, 

considerando o decisório estatal em sua integralidade vê-se que este 

afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Embargante em 

sede de contestação, consignando expressamente que a 

responsabilidade civil entre as reclamadas é solidária nos termos do art. 

18 do CDC. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de ID nº. 12039204 para suprir a omissão, a fim de que passe a constar 

na sentença guerreada a responsabilidade solidária das requeridas para o 

pagamento ao autor do dano moral e material fixados na sentença 

objurgada, mantendo-a em sua integralidade nos demais termos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

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

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

10 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença 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)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010587-19.2015.8.11.0007 REQUERENTE: RAMPAZIO & RAMPAZIO 

LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL DE OLIVEIRA DE FRANÇA - ESPÓLIO 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para manifestar, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, entretanto, a parte autora quedou-se inerte, 

consoante certidão juntada no Id nº 15847107. Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pelo requerente, 

porquanto resta evidenciado que o autor não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora, não restando outra alternativa, 

senão a extinção do feito em razão do abandono do autor. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 132173 Nr: 6319-58.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 82, 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
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 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 112473 Nr: 1038-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 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 

requerente acerca do desarquivamento dos autos, bem como para 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 3804-55.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - 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 da petição e 

documentos de fls. 229/231, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 109205 Nr: 4693-72.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson do Nascimento Ribeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:16.343-O/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - 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 conforme decisão de 

fls. 67, bem como para requerer o que entender de direito, 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.: 98779 Nr: 7132-27.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Aléssio Costa, todos devidamente qualificados 

nos autos.

À fl. 89, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente a determinação de expedição de oficio ao CRI local, para baixar 

eventual restrição, eis que não houve a formalização da penhora nos 

autos.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 140056 Nr: 2975-35.2016.811.0007

 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: Rosangela Teixeira Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Imperial Comércio de 

Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Elaine 

Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - 

OAB:16285/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Marli Pinheiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Aparecida da Silveira 

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição de 

fls. 58 verso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 103743 Nr: 5481-23.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arildo Alves Ferreira

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 101524 Nr: 3258-97.2012.811.0007
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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: Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., Ludovico 

Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 2707-88.2010.811.0007

 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: Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., Ludovico 

Wellmann da Riva, Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 16638 Nr: 1760-15.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMrsf, JVMBrpsm, ACCdSB-rpsm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-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 

Inventariante para manifestação nos presentes autos acerca da petição 

do Estado de Mato Grosso e documentos de fls. 297/299, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 125557 Nr: 2703-75.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Pereira dos Santos - ME, César Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS - ME, 

CNPJ: 04718873000195, Inscrição Estadual: 13.300.944-0 e atualmente em 

local incerto e não sabido CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

00488930995, Rg: 72464494, Filiação: Francisco Pereira dos Santos e 

Tereza Brito de Moura, data de nascimento: 07/09/1979, brasileiro(a), 

natural de Marechal Cândido Rondon-PR, solteiro(a), metalúrgico industrial. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/05/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CÉSAR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME e CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO DE LIVROS FISCAIS-200 UPF, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9337/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/04/2015

 - Valor Total: R$ 18.217,16 - Valor Atualizado: R$ 18.217,16 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por 

edital dos Executados.Havendo o decurso do prazo para apresentação de 

resposta pelos executados citado via edital sem sua manifestação, desde 

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

atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

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

intimado pessoalmente para se manifestar no feito.Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à exequente para manifestar, em 

15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 129751 Nr: 4998-85.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Campos Rampazo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudina Industria de Calçados Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINA INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA, CNPJ: 50758762000120, Inscrição Estadual: 401.006.752.111. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida no valor de R$ 203.112,47 (duzentos e três 

mil, cento e doze reais e quarenta e sete centavos) – atualizada até 27 de 

junho de 2018, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora 

de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, 

CPC).

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento de Cumprimento de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, 

devendo a Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive 

na capa dos autos.Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se 

encontra às fls.160, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

523, CPC).Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para 

apresentar o cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens 

passíveis de penhora.Efetuado o pagamento parcial no prazo acima 

previsto, a multa de 10% incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC). 
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Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).Intimem-se.Cumpra-se.

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, Marcia Cristina 

Murawski, digitei.

Alta Floresta, 09 de outubro de 2018

Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86513 Nr: 312-69.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KASSYO REZENDE 

BARCELOS, para devolução dos autos nº 312-69.2009.811.0004, 

Protocolo 86513, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208892 Nr: 8831-23.2015.811.0004

 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: Cintia Rodrigues Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8831-23.2015.811.0004, Protocolo 208892, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208886 Nr: 8825-16.2015.811.0004

 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: Natalina Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8825-16.2015.811.0004, Protocolo 208886, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208875 Nr: 8814-84.2015.811.0004

 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: Julio Cesar Dutra Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8814-84.2015.811.0004, Protocolo 208875, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208869 Nr: 8808-77.2015.811.0004

 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: Jailton Ramalho Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8808-77.2015.811.0004, Protocolo 208869, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208868 Nr: 8807-92.2015.811.0004

 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: Gizelha Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8807-92.2015.811.0004, Protocolo 208868, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197121 Nr: 1941-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLWB, KFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Yvanhoe Braga 

Moura - OAB:25325/O/MT, Clever Carmo Silva Neto - 

OAB:24083-0/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando a manifestação do 

requerido, impulsiono o feito para que seja intimada a parte adversa a se 

manifestar sobre a petição de fls. 172/173, em 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85850 Nr: 8989-25.2008.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Santana Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Rosa Leite Filho, Espólio de 

Gercides Cavezan Leite, Jorge Cássio Leite, Jorja Campos da Silva, 

Dorival Cavesan Leite, Espólio de Antônio Rodrigues da Silva, Jorge 

Cássio Leite, Dailce Caversan Leite, Mauro Caversan Leite, Nilva 

Rodrigues da Silva, Pedro Leite Neto, Maria de Lourdes Leite, Reginaldo 

Rodrigues da Silva, Lucélia Rodrigues da Silva Caversan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A, 

GERSON MEDEIROS - OAB:5637/mt, Maria Rosa de Rezende Hoshika 

- OAB:12102/MT, Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor 

Público - OAB:, Rafaella Medeiros - OAB:13562 mt

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 484/498, são 

tempestivos. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152284 Nr: 2962-21.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Gomes Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:OAB/MT 22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa de penhora do 

Oficial de Justiça, tendo em vista que a executada encontrava-se 

viajando, conforme fl. 127 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar a exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca de referida certidão negativa e, caso queira 

nova tentativa de penhora deverá efetuar o recolhimento de duas 

diligências do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da guia competente a ser expedida junto ao sítio do TJ/MT, 

devendo juntar comprovante nos autos, também no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100626 Nr: 5629-14.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Eduarda da Silva, Wesley Eduardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Alves Praxedes, Luiz Cláudio 

Praxedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça da Comarca de Goiânia/GO, quanto a não intimação do executado, 

bem como negativa quanto ao arresto de bens, uma vez que não os 

encontrou, conforme fl. 134 e, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 

dias, se manifeste acerca de referida certidão negativa e requeira o que 

de direito em termos de prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162448 Nr: 3630-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda, Tereza 

Cristina Anacleto Cardoso

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

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça da Comarca de Cuiabá/MT, quanto a não citação do executado Rio 

Vermelho Agroindustrial Ltda., conforme fl. 115 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida certidão negativa e 

requeira o que de direito em termos de prosseguiento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188167 Nr: 8809-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

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

- OAB:MT 4482

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça da Comarca de Guarulhos/SP, quanto a não realização da 

penhora, bem como a informação dada a referido Oficial pela advogada 

Lilian Menezes de que o débito havia sido liquidado, conforme certidão de 

fl. 116 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca 

de referida certidão negativa e informação requeira o que de direito em 

termos de prosseguiento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196607 Nr: 1562-30.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, Luciana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro de Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NÁDIA NAYARA 

NARDES FARIAS, para devolução dos autos nº 1562-30.2015.811.0004, 

Protocolo 196607, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182882 Nr: 4586-03.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Alves de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luis Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ricardo Gomes - 

OAB:SP 126.759, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. A determinação de fl.84 não foi cumprida. Isso porque, o advogado que 

subscreveu a petição de fl. 76/78, Dr. José Ricardo Gomes, em nenhum 

momento foi devidamente constituído para atuar em nome da parte 

requerida Claudia Helena Pires Cecílio.

 2. Assim, a fim de evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE o patrono 

do requerido, via DJE, para regularizar o vício na representação 

processual, concernente basicamente ao advogado subscritor da peça de 

fls. 76/78. CONSIGNO prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desentranhamento da petição e, o consequente, prosseguimento do feito.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270641 Nr: 1434-05.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, Maura 
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Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

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

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RANIER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de Embargos à Execução, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Consta dos autos em apenso (Execução – Cód. 241814 – fls. 93), que 

o embargado/exequente requereu a desistência do processo ante o 

adimplemento da executada, para finalizar a execução.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Em análise aos autos em apenso (Execução – Cód. 241814 – fls. 93), 

denota-se que a parte executada adimpliu com sua obrigação e vem 

mantendo um bom relacionamento com a instituição financeira.

5. Logo, tendo em vista que a esta demanda tem como objeto o mesmo 

mencionado autos de Execução Cód. 241814, já extintos em razão da 

desistência do embargado/exequente, resta evidenciada a ausência 

superveniente do interesse de agir, fato que por sua vez, acarreta a 

extinção do processo sem resolução de mérito.

6. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

7. Custas pelo embargado, tendo em vista que deu causa a extinção deste 

feito. Fixo os honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.

 8. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

9. Expeça-se o necessário.

10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241814 Nr: 547-55.2017.811.0004

 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): M. C. FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI ME, 

Maura Christian Fugimoto Corrêa, Roberto Correa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida 

entre as partes acima qualificadas.

2. Às folhas fls. 93 e verso, o exequente pugnou pela desistência e 

extinção da ação, ante o adimplemento da operação e o bom 

relacionamento da executada com a instituição financeira, informou 

também não possuir mais interesse no prosseguimento da presente 

execução.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ante o desinteresse do exequente no prosseguimento do feito (fls. 93), 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos legais 

e, em conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

5. Custas e honorários pelo exequente, conforme o disposto no art. 775, 

parágrafo único, II do CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284756 Nr: 9942-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Silva de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência.15.CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 

2018, às 12h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).16.Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.17.Não havendo a 

composição ou não comparecendo qualquer das partes, a partir da data 

da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.18.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 7173-37.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldina Rodrigues da Silva, João Bosco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lídio Pereira da Silva, Alba Nélia da 

Silva, Alfeu Stênio Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandre Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:12.203-A, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 

9.980-B, Veronica Aparecida Alves Souza Ikeda - OAB:16.281/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A-MT, João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido, Alba Nélia da Silva, para manifestar-se 

acerca da retificação das Primeiras Declarações de fls. 1.441, no prazo 

de DEZ dias, conforme decisão de fls. 1554/1558, item 51.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208864 Nr: 8803-55.2015.811.0004

 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: Herculano Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8803-55.2015.811.0004, Protocolo 208864, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208867 Nr: 8806-10.2015.811.0004

 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: Wender Alaor Melo Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 
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devolução dos autos nº 8806-10.2015.811.0004, Protocolo 208867, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208877 Nr: 8816-54.2015.811.0004

 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: Maria de Lurdes Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8816-54.2015.811.0004, Protocolo 208877, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208893 Nr: 8832-08.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8832-08.2015.811.0004, Protocolo 208893, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208898 Nr: 8837-30.2015.811.0004

 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 de Jesus Ramalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8837-30.2015.811.0004, Protocolo 208898, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208906 Nr: 8845-07.2015.811.0004

 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: Cristina Aparecida Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8845-07.2015.811.0004, Protocolo 208906, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208878 Nr: 8817-39.2015.811.0004

 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: Maria Dutra Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE, para 

devolução dos autos nº 8817-39.2015.811.0004, Protocolo 208878, no 

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

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165158 Nr: 7126-92.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Moreira Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Necy 

Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251783 Nr: 7518-56.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélcio Campos Pio Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor 

determinando a declaração da isenção do imposto de renda, conforme 

inciso XIV, do art. 6º da Lei 7.713/2008 e artigo 487, I do CPC, e ainda, 

restituindo valores cobrados observando a prescrição quinquenal.O valor 

da correção monetária passará a ser corrigido com base no índice oficial 

de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, 

após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). Quanto aos juros, serão os aplicados à 

caderneta de poupança. Sem condenação em custas processuais. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe 

de R$ 1.000,00 (um mil reais). Transcorrido prazo para recurso, 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça por se tratar de sentença 

ilíquida.Publique-se,Registre-se, eIntimem-se.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201010 Nr: 4385-74.2015.811.0004

 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: Nerliane Alves Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 
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OAB:255944/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo da requerida, uma vez que esta manifestou pela 

realização de prova pericial.Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 

1º inciso I, II e III do Código de Processo Civil, às partes dentro de cinco 

(05) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar seus assistentes técnicos e apresentar quesitos.Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias, para a apresentação do laudo pericial, a contar da data da 

realização da perícia.Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim 

de que se manifestem no prazo de 10 (dez). Decorrido o prazo 

certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279920 Nr: 7169-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Maria de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 7169-19.2018.811.0004 (CÓDIGO: 279920)

Vistos.

Trata-se de ação de reestabelecimento de beneficio previdenciário de 

auxilio doença acidentário com possibilidade de conversão em 

aposentadoria por invalidez ajuizada por Marinalva Maria de Oliveira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social.

 A fls.82/83 fora determinada a emenda da inicial, proporcionando a 

requerente prazo para juntada de laudo ou documento capaz de 

fundamentar a permanência da doença alegada.

 Em sua manifestação de fls.86/88, a autora informa que somente após a 

conclusão dos exames receitados pelo médico responsável pelo 

tratamento seria possível a emissão de novo laudo, contendo as 

informações acerca do atual estágio da enfermidade.

 Dessa forma, considerando o transcurso do prazo estipulado pela própria 

requerente para conclusão dos exames necessários, intime-a novamente 

para que em 10 (dez) dias proceda com a juntada do laudo médico 

mencionado, sob pena de indeferimento do pedido liminar.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de outubro de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155563 Nr: 7549-86.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fleury Alves de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 144/146, diga a Sra. Perita em 10 (dez) dias.

 Após, nova conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190592 Nr: 10724-83.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NÁDIA NAYARA 

NARDES FARIAS, para devolução dos autos nº 10724-83.2014.811.0004, 

Protocolo 190592, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 4067-67.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Antonio Joaquim P. de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, Mariana Almeida Giraldelli - OAB:22.761/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de parcelamento, ante a anuência do exequente, nos 

termos do art. 916 do CPC.

 Expeça-se alvará judicial em favor do exequente.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231012 Nr: 9778-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do 

Estado de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Mariano Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O, Cristiane Maria David Barros - 

OAB:MT 20.213

 VISTOS

 Tendo em vista que o provimento n° 13/2013 – CGJ aplica-se sobre o 

arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de 

valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o que equivale atualmente à R$ 

2.066,40 (dois mil e sessenta e seis reais e quarenta e centavos).

Colhe-se da planilha de cálculo atualizada juntada aos autos (a fls. 42/45), 

que o valor total a ser executado não atinge o valor acima mencionado, 

bem como o débito executado refere-se a cobrança de débitos fiscais

Assim, com base no artigo 1° do provimento 13/2013 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, determino o arquivamento do feito, sem 

baixa na distribuição, até que o seu valor supere o valor de 15 UPF’s MT

Intimem-se.

 As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 151659 Nr: 1894-36.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: L. V. de Carvalho Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jhonny Garcia Trindade 

Monteiro - OAB:14287, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 

14.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 SENTENÇA.

VISTOS.

Trata-se de execução de título ajuizada por L. V. de Carvalho Transportes 

Ltda, em face do Município de General Carneiro, todos devidamente 
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qualificados nos autos em epígrafe.

 O exequente apresentou cálculo atualizado da execução e a citação do 

requerido para o pagamento do débito.

 Devidamente citado, o executado apresentou embargos à execução, o 

qual fora julgado improcedente, fls. 56/59.

 As fls. 64 o exequente requereu a expedição de ofício requisitório ao 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Tendo em visa que a parte autora apresentou o cálculo, e que os 

embargos apresentados pelo executado foram julgados improcedentes, 

hei por bem HOMOLOGAR o cálculo apresentado pela exequente, fixando 

o crédito em R$ 49.011,13 (quarenta e nove mil e onze reais e treze 

centavos).

 DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor do 

exequente via sistema SGP.

Deverão ainda ser observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.

Após, mantenham-se os autos em arquivo provisório até a confirmação de 

quitação.

 Com a quitação, arquivem-se estes autos com baixa na Distribuição.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010132-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES AZEVEDO (ADVOGADO(A))

RAFAEL VIEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da Impugnação 

ao Cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001395-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES FERNANDES PEREIRA (EXECUTADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id’s 15918682 e 15918686), requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011248-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-68.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEITE DE SALES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 
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documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ANDRADE MOURA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LOPES RAMOS (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011027-87.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DE SOUZA QUEIROZ (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001882-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 200,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-29.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

VILSON ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001906-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AILTON FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-20.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANNE CARLA DE FREITAS RIBEIRO (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n° 9.099/1995. 2. 

Analisando os autos, observo que a ação em voga desejada deve ser 

extinta em razão da incompetência deste juízo para executar os créditos 

em face de empresa que se encontra em processo de recuperação 

judicial. Com efeito, se depreende de eventos volvidos que já foi proferida 

sentença de mérito, com o seu respectivo trânsito em julgado. Assim, 

necessário se faz a extinção da presente rusga, nos termos do enunciado 

51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, in verbis: “Os processos de 

conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou 

recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria.” 3. No caso em tela, por 

uma concatenação lógica de atos processuais, verifica-se que a próxima 

etapa seria a intimação da parte executada OI S/A para adimplir 

voluntariamente com o débito executado, todavia, no ano de 2016 foi 
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deferido o seu plano de recuperação judicial, assim o crédito aqui 

discutido deverá ser habilitado junto ao juízo da falência, nos termos da Lei 

11.101/2005. Deveras, o enunciado supramencionado diz claramente a 

possibilidade do processamento e julgamento da ação de conhecimento, 

excluindo o cumprimento de sentença, o qual deve ser habilitado em via 

própria. O STJ se pronunciou, chegando ao seguinte entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO. CISÃO DA EMPRESA. 

CONSTRIÇÃO DE BENS DA EMPRESA CINDIDA. AFETAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. 

Estando os bens da empresa integrante de grupo econômico afetados 

pelo cumprimento do plano de recuperação judicial já aprovado e 

homologado, não se aplica a Súmula n. 480/STJ. 2. É competente o juízo 

universal para a apreciação de fraude na cisão parcial da empresa com 

transferência significativa do seu patrimônio anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a fim de se evitar a fraude contra terceiros e garantir 

os interesses da totalidade do quadro geral de credores. (grifo nosso). 3. 

Agravo regimental desprovido. (Agravo regimental no conflito de 

competência. Relator: Ministro João Otávio de Noronha, segunda seção. 

Julgado em 24/02/2016. Publicação DJe 26/02/2016). RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A 

RECUPERANDA. PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito 

de competência suscitado em 9/11/2015. Recurso especial interposto em 

28/3/2016 e concluso à Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se 

cinge em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial da 

recorrente é o competente para processamento e julgamento de ação 

indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de 

sentença. 3- A interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 

47 e 49 da LFRE, bem como o entendimento do STJ acerca da questão, 

permitem concluir que o juízo onde tramita o processo de recuperação 

judicial - por ter à sua disposição todos os elementos que traduzem com 

precisão as dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos 

os aspectos concernentes à elaboração e à execução do plano de 

soerguimento - é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores 

objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que 

se trate de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso 

Especial Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) 4. Frente ao 

exposto, não havendo questões a serem decidas, nos termos do art. 51, 

IV da Lei 9.099/1995, declaro EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito. Por fim, desde já saliento que eventual requerimento colimando a 

expedição de certidão de dívida será indeferido, uma vez que poderá a 

parte exequente se valer da sentença de mérito para habilitar o seu 

crédito junto ao juízo universal, em conformidade com o art. 9° da Lei 

11.101/2005. 5. Após o trânsito em julgado providencie as baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. 6. Publique-se, registre-se, 

intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011643-72.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

SOLANGE DE JESUS MAIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SILVANO COLETA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VISA CARTAO DE CREDITO (EXECUTADO)

CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para manifestar acerca da 

Impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000147-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARDS DIAS DE CAMPOS GARCIA (EXEQUENTE)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

1. Em análise detida dos autos, verifica-se tratar de ação de execução de 

cártula cuja praça de pagamento situa-se em área não abrangida por esta 

comarca (Bom Jardim de Goias/GO), de tal sorte que, a incompetência 

territorial deste Juizado é flagrante conforme preceitua o artigo 53, inciso 

III, alínea “d” do CPC c/c art. 2º, inciso I da Lei do cheque. Por tais razões a 

presente demanda não deveria ter sido proposta nesta Comarca, sendo 

esta a orientação dos Tribunais de Justiça, v.g.: 2. “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE CHEQUE NÃO PAGO É O DO LOCAL DO PAGAMENTO, 

DESIGNADO JUNTO AO NOME DO SACADO, LUGAR ONDE SE SITUA A 

AGÊNCIA BANCÁRIA EM QUE O EMITENTE MANTÉM SUA CONTA 

CORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, INCISO I DA LEI DO CHEQUE E 

ART. 100, INCISO D DO CPC. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060067485, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, 

Julgado em 02/07/2014) (TJ-RS - AC: 70060067485 RS, Relator: Katia 

Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, Décima Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2014)” 

“TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. O EXEQUENTE ALEGA SER 

CREDOR DA EXECUTADA EM RELAÇÃO A UM CHEQUE NO IMPORTE DE 

R$ 2.169,00. SOBREVEIO SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DEMANDA. SEGUNDO O 

ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, É COMPETENTE O JUIZADO DO FORO 

DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA, NESSE CASO, 

A COMARCA DE GRANDE RIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 

EXEQUENTE SUSTENTA QUE O LOCAL DA EMISSÃO DO TÍTULO E O 

LOCAL ONDE AMBAS AS PARTE RESIDEM É CRUZMALTINA E, ASSIM, 

PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NO CASO DE EXECUÇÃO DE 

CHEQUES NOS JUIZADOS ESPECIAIS HÁ A COMPETÊNCIA TANTO DO 

LOCAL EM QUE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO QUANTO O DO 

DOMICÍLIO DO RÉU, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 4º, INCISO I E II DA LEI 

N.º 9.099/95: ?ART. 4º É COMPETENTE, PARA AS CAUSAS PREVISTAS 

NESTA LEI, O JUIZADO DO FORO: I ? DO DOMICÍLIO DO RÉU OU, A 

CRITÉRIO DO AUTOR, DO LOCAL ONDE AQUELE EXERÇA ATIVIDADES 

PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS OU MANTENHA ESTABELECIMENTO, 

FILIAL, AGÊNCIA, SUCURSAL OU ESCRITÓRIO; II ? DO LUGAR ONDE A 

OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA?. DESSA FORMA, ASSISTE RAZÃO 

O EXEQUENTE AO AJUIZAR A PRESENTE DEMANDA NO FORO DO 

DOMICÍLIO DA EXECUTADA, TENDO EM VISTA QUE A JURISDIÇÃO DE 

CRUZMALTINA PERTENCE À COMARCA DE FAXINAL. DESTARTE, DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FAXINAL PARA PROCESSAR O FEITO, 

DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

LOGRANDO ÊXITO EM SUA PRETENSÃO RECURSAL, DEIXO DE 

CONDENAR O RECORRENTE AO (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 - Faxinal - Rel.: Fernando Swain Ganem - - 

J. 12.08.2015) (TJ-PR - RI: 000241073201481600810 PR 

0002410-73.2014.8.16.0081/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain 

Ganem, Data de Julgamento: 12/08/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/08/2015)” 3. Isto posto, tendo em vista a incompetência 

deste juiz para apreciar a causa, nos termos acima declinados e com 

esteio do artigo 51, III da Lei 9.099/1995, DECLARO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito. 4. Sem custas ou condenação em honorários 

advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 5. P.R.I. 6. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-14.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS (ADVOGADO(A))

ALEX TAKASHI NOLETO YAMAMOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SALES CARVALHO (REQUERENTE)

HERBERT DE SOUZA PENZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012302-71.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER (ADVOGADO(A))

PAMELLA CARVALHO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001666-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NERES SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002240-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012715-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FULLIN (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELITON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 
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determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA TEODORA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO FERNANDO DA FONSECA MELO PROCESSO n. 

1000525-77.2017.8.11.0004 Valor da causa: $18,740.00 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS dar andamento ao 

feito, sob pena da remessa ao arquivo. BARRA DO GARÇAS, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011377-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

LUZILENE FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente a 

custas, e R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), 

referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, 

ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet 

o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-32.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 190,00, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DA CUNHA VIEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, 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, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1003152-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. R. N. G. (AUTOR(A))

E. P. L. (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

S. L. D. N. G. (RÉU)

E. C. D. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES Nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão do Oficial 

de Justiça ID 15170367 (foi informado pela genitora do autor "que seu filho 

está trabalhando na Bolívia e não tem data para retorno"), impulsiono os 

autos para intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Jackline Márcia Dias Tingo Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 4714-22.2011.811.0006

 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: JOSEFA DIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PIRES DE CAMPOS, FABIANA LIMA 

CAMPOS, JOSEFA DIAS DE CARVALHO, FERNANDA LIMA CAMPOS, 

FERNANDO SILVA CAMPOS, LUCAS DIAS CAMPOS, NATALI CAROLINE 

SANTOS CAMPOS, ROGERIA FERREIRA DOS SANTOS, NELIO 

DAUZACKER MACIEL CAMPOS, RICARDO DE CAMPOS, RUBENS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MERCIA VILMA DO CARMO, para devolução 

dos autos nº 4714-22.2011.811.0006, Protocolo 135610, no prazo de 48 

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

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002887-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

SANTA MARIA MORAIS DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ANASTACIO LEITE RIBEIRO E AMÉLIA FELIPA DE MORAIS 

RIBEIRO (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: 

1002887-80.2016.8.11.0006 REQUERENTE: SANTA MARIA MORAIS DE 

SOUSA INVENTARIADO: ESPOLIO DE ANASTACIO LEITE RIBEIRO E 

AMÉLIA FELIPA DE MORAIS RIBEIRO Vistos etc. Indefiro o pedido de 

expedição de ofício ao Banco Central, vez que se trata de diligência que 

cabe às partes e ante a ausência de comprovação do esgotamento de 

todos os meios à sua disposição. Ademais, intime-se a inventariante, via 

advogado constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome de ambos os “de cujus”, bem como 

comprovante de quitação do ITCD ou isenção, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do CPC. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 15 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003168-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA SURUBI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DO BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

2º Batalhão de Fronteira - Exército (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: 

1003168-65.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANA SURUBI, ANTONIO 

FRANCISCO FERREIRA REQUERIDO: GERENTE DO BANCO DO BRASIL, 

ITAU UNIBANCO S/A, 2º BATALHÃO DE FRONTEIRA - EXÉRCITO Vistos 

etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Adriana Surubi e Antonio 

Francisco Ferreira Teixeira no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores não sacados em vida pelo de cujus Andrei 

Surubi Ferreira. Aduzem os requerentes que são herdeiros de Andrei 

Surubi Ferreira, falecida em 13 de abril de 2018. Juntou os documentos 

pertinentes. Requisitadas informações à agência local do Banco do Brasil, 

Itaú e ao 2º Batalhão de Fronteira de Cáceres, confirmou-se a existência 

de valores nas contas de titularidade da falecida (ID 15686520, 15686519 

e 15686516). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que há nos autos demonstração de que os requerentes são efetivamente 

herdeiros do “de cujus”, consoante se observa por meio dos documentos 

que instruíram a exordial. A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, 

dispõe que a conta vinculada (FGTS) poderá ser movimentada quando 

advir o falecimento do trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as 

pessoas indicadas em alvará judicial, independente de inventário ou 

arrolamento. Sobre a matéria já se decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO 

- IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a 

inexistência de outros herdeiros do falecido titular de conta corrente e 

poupança em instituições financeiras, cabível a concessão de alvará 

judicial para levantamento de pequenos valores existentes em contas de 

titularidade do falecido". (Ap 155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015)” É certo que se afigura possível a concessão de alvará no 

caso em análise, haja vista que se trata de questão simples, que não 

demanda mais provas, à luz dos documentos já acostados. Diante do 

exposto, DEFIRO o alvará pretendido, autorizando Adriana Surubi e 

Antonio Francisco Ferreira Teixeira a levantar o saldo existente na conta 

vinculada em nome do “de cujus” Andrei Surubi Ferreira, na proporção 

exata para cada herdeiro. Sem custas, uma vez que beneficiários da 

justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas 

judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado e 

observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 15 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000918-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE PAULA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANA DA COSTA SILVA NASCIMENTO (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: 

1000918-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE PAULA 

NASCIMENTO REQUERIDO: AURELIANA DA COSTA SILVA NASCIMENTO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Maria de Paula Nascimento que objetiva a interdição de Aureliana da Costa 

Silva Nascimento. Narra o requerente, em síntese, ser filha da interditanda, 

sendo que esta, pela idade avançada, encontra-se impossibilitada para a 

prática dos atos da vida civil. Assim, em virtude de a interditanda ser 

incapaz de administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja se 

tornar sua curadora especial, para prestar-lhe assistência. Acostados à 
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inicial vieram os documentos pertinentes. Fora indeferida a curatela 

provisória à requerente (ID 12212618). O relatório do estudo psicossocial 

encontra-se acostado aos autos (ID 12391535). Realizada audiência para 

entrevista da interditanda (ID 13434515), tendo o Ministério Público 

manifestado favoravelmente à concessão da curatela definitiva à 

requerente (ID 15157604). 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 está 

com a saúde debilitada, 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 a 

interditanda apresenta anomalia que o 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 Aureliana da Costa Silva Nascimento, 

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 Maria de Paula 

Nascimento. 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, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. Cáceres, 15 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003598-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAVILY APARECIDA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA (REQUERENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DA SILVA SANT ANNA (INTERESSADO)

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: 

1003598-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MAVILY APARECIDA DA 

SILVA SANTANA, MARIELYN APARECIDA DA SILVA SANTANNA 

INTERESSADO: ANA ANTONIA DA SILVA SANT ANNA Vistos etc. 

Trata-se de Alvará Judicial proposto por Mavily Aparecida da Silva 

Santanna e Marielyn Aparecida da Silva Santanna no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores não sacados em 

vida pela de cujus Ana Antonia da Silva Santanna. Aduzem os 

requerentes que são herdeiros de Ana Antonia da Silva Santanna, 

falecida em 11 de julho de 2018. Juntou os documentos pertinentes. 

Requisitadas informações ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa 

Econômica Federal, confirmou-se a existência de valores nas contas de 

titularidade da falecida (ID 15784630 e 15784629). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração 

de que os requerentes são efetivamente herdeiros do “de cujus”, 

consoante se observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. 

A Lei n° 8.036/90, em seu artigo 20, inciso IV, dispõe que a conta 

vinculada (FGTS) poderá ser movimentada quando advir o falecimento do 

trabalhador, pagando-se a seus dependentes ou as pessoas indicadas 

em alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento. Sobre a 

matéria já se decidiu: "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros herdeiros do 

falecido titular de conta corrente e poupança em instituições financeiras, 

cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de pequenos 

valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Mavily Aparecida da Silva Santanna e Marielyn Aparecida da 

Silva Santanna a levantar o saldo existente na conta vinculada em nome 

da “de cujus” Ana Antonia da Silva Santana, na proporção exata para 

cada herdeiro. Sem custas, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, 

sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos 

do art. 98, §3º do CPC. Transitado em julgado e observadas as cautelas 

legais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 15 de outubro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005768-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. C. (REQUERIDO)

F. S. A. (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR 

SOBRE CERTIDÃO DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 

5 dias, manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça, onde narra que 

foi procedida à busca e apreensão do bem, contudo não foi possível citar 

a parte requerida (ID 15920073), promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito. Cumpre mencionar que o demandado 

mesmo não sendo citado compareceu nos autos através de advogado 

constituído (ID 15906122). Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005470-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (ADVOGADO(A))

RODNEY GURJAO BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (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 janeiro de 2019 às 16:00hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018 Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES GARCIA JUNIOR (RÉU)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

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, visando o cumprimento do Mandado de intimação (constatação) a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005901-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR BALESTRIN (REQUERENTE)

HELIO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DURVAL CASAGRANDE BEZERRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – Atendidos os requisitos formais do artigo 

260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, 

observando-se as formalidades e exigências legais, servindo esta de 

mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Para o cumprimento da finalidade da missiva, este Juízo DESIGNA o dia 

05 de dezembro de 2018 às 13h00min para realização de audiência. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – 

COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 5 – Às providências. 

Cáceres/MT, 11 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido 

recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005760-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (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 17 de dezembro de 2018 às 17:00hs, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018 Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (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 18 de Dezembro de 2018 

as 13h00min na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC. Cáceres, 15 de 

outubro de 2018. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001226-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE GUEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCOS WILLIAM DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE JESUS SILVA (RÉU)

LAURA REGINA DA SILVA (RÉU)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001226-95.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MICHELE GUEDES DE SOUZA, MARCOS WILLIAM DE SOUZA RÉU: 

LOURIVAL DE JESUS SILVA, LAURA REGINA DA SILVA Esclareçam às 

partes quanto o interesse na produção de provas, justificando a sua 

pertinência, em 15 dias. Postergo à análise da preliminar após a 

manifestação das partes. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO EFETUAR O PREPARO DA MISSIVA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Araputanga /MT, com a finalidade 

de intimação para audiência de conciliação. Cáceres, 15 de outubro de 

2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000798-16.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF 

REQUERIDO: JOSE GONCALVES DE SA NETO, SEBASTIANA ALVES DE 

ABREU SA Na carta precatória - doc. Num. 11948799 consta o endereço 

do Devedor José, sendo: Rua da Lapa nº 344, Bairro Lixeira, Cuiabá-MT. 

Assim, expeça-se carta para intimação da penhora e avaliação no referido 

endereço. Oficie ao Juízo Deprecante encaminhando cópia do auto de 

penhora, avaliação e certidão e solicitando, concomitantemente, a 

intimação do Executado José, inclusive dos Advogados que representam 

o pólo passivo. Conste ainda para que seja informado quem representa 

processualmente os Devedores, em dez dias. Vindo a informação, 

proceda à habilitação nos registros. O pedido de reavaliação de idl Num. 

14971917 deve ser indeferido, pois a parte Credora não apresentou 

qualquer fundamento que embase seu pedido. Portanto, ausente 

impugnação, fica afastado o pedido. Após a intimação do Executado José 

da penhora, retorne concluso. Caceres 15 de outubro de 2018. Ricardo A 

R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002195-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002195-13.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA RÉU: JULIANO ALVES 

MACEDO A parte Requerida reiterou a alegação de ilegitimidade passiva. 

Diante do alegado pelo Requerido, esclareça a parta Autora quanto o 

interesse em incluir o suposto possuidor no pólo passivo. Destaca-se que 

o artigo 338 do CPC permite a imediata substituição. Por outro lado, não 

existe impedimento no aditamento para inclusão e atuação conjuntada, 

podendo, posteriormente, ser procedida a exclusão do inicial demandado 

e/ou ser postergada à análise da preliminar, por ocasião da sentença. Fixo 

prazo de 10 dias para manifestação. Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000960-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF (AUTOR(A))

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DOS SANTOS (RÉU)

MARLI MARTINS (RÉU)

CLAYTON OLIMPIO PINTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000960-11.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

UALAS TEIXEIRA HERMIDORFF RÉU: MARLI MARTINS, ADEMIR DOS 

SANTOS Na impugnação (id. Num. 15586675) apresentada aos embargos 

o Autor/Embargado procedeu a juntada de vários documentos. Assim, em 

atenção ao pr incípio do contradi tór io,  oportunizo aos 

Requeridos/Embargantes manifestarem, no prazo de quinze dias. No 

mesmo prazo, esclareçam as partes quanto o interesse na produção de 

outras provas, justificando a necessidade e pertinência. Caceres, 15 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ISA BACCHI COVER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002667-14.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME RÉU: J. C. 

BORGES-SEGURANCA ELETRONICA - ME Designe nova data da 

audiência. Cite e intime a Requerida, por Oficial de Justiça, no endereço já 

informado nos autos. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001902-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO (ADVOGADO(A))

EDIMAR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON HUTOSI KAWASAKI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001902-43.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

EDIMAR ALVES PEREIRA RÉU: MILTON HUTOSI KAWASAKI Defiro o 

pedido de id. Num. 15316203. Designe nova data da audiência. Cite e 

intime o Requerido, na forma postulada, por mandado. Cumpra a escrivania 

às demais deliberações do despacho de id. Num. 13459388 Caceres, 15 

de outubro de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004710-55.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RÉU: LUIZ ADALBERTO DA SILVA 

Este juízo já realizou pesquisa do endereço - id. Num. 11719810, não 

sendo o Requerido localizado. Assim, indefiro o novo pedido de pesquisa - 

id. Num. 15683659. Indique o Credor novo endereço e/ou manifeste quanto 

o interesse na citação por edital. Acaso solicite citação por edital, desde já 

fica deferido o pedido. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003585-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DA SILVA FONSECA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MONICA MAYUMI DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003585-18.2018.8.11.0006 Valor da causa: $159,369.92 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: BANCO DO 

BRASIL (SEDE III), SBS QUADRA 1 BLOCO G LOTE 32, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: E M DA SILVA 

FONSECA EIRELI - ME Endereço: Av. São Luiz, 2760, Jardim Cidade Nova, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: MONICA MAYUMI DA SILVA 

Endereço: Rua Cassemiro, 922, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

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 efetuar a intimação da 

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

diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, visando o cumprimento do 

Mandado de citação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, 

após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (ADVOGADO(A))

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 prazo em curso para os confinantes. Cáceres-MT, 15 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007061-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

FABIO DE SA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE IVO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANETE BARBOSA DE SA PEREIRA OAB - 891.912.931-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007061-98.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE IVO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: JEANETE 

BARBOSA DE SA PEREIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Reoportunizo a parte Autora manifestar quanto o 

interesse na produção de provas, em dez dias. Caceres, 15 de outubro de 

2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000278-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (ADVOGADO(A))

KELCIO JUNIO GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (RÉU)

ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000278-56.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KELCIO JUNIO GARCIA RÉU: ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, 

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA Antes de analisar às preliminares, esclareçam 

as partes quanto às provas que pretendem produzir, justificando e 

demonstrando sua pertinência e necessidade, no prazo de 15 dias. 

Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLAVO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR BACOVIS (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA MARTINS DE FIGUEIREDO BACOVIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES VIDAL SALOMÉ (RÉU)

SERGIO LUIZ PIRES SALOME (RÉU)

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO (RÉU)

SIMONE PIRES SALOME CARLETO (RÉU)

ALCIDES VIDAL SALOME FILHO (RÉU)

SIDNEY PIRES SALOME (RÉU)

HENRIQUE ARRUDA SALOME (RÉU)

IVONE PIRES SALOME (RÉU)

SOLANGE PIRES SALOME DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte Autora da 

lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 5 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

15743713), informando novo endereço das partes requeridas, Ivone, 

Solange. Cáceres, 15 de outubro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002446-65.2017.8.11.0006 Valor da causa: $18,733.12 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: R NEFTES DE CARVALHO, 

489-S, PISO 1, JARDIM DUAS PONTES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 POLO PASSIVO: Nome: JACKSON ALEX RODRIGUES 

GONCALVES Endereço: RUA PETROPOLIS 02, S/N, JARDIM PADRE 

PAULO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 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 da certidão negativa (ID Num. 13729641), 

promovendo o regular andamento do feito. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003691-14.2017.8.11.0006 Valor da causa: $79,617.15 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: VALDEIR COSME ALMEIDA 

ROCA Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 269, CENTRO, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 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 efetuar 

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

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de citação e busca e apreensão a ser 

oportunamente expedido com endereço indicado no ID Num. 15885472 . 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de 

Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. 

Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004662-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004662-96.2017.8.11.0006 Valor da causa: $8,734.58 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE LUIS DA SILVA 

Endereço: AVENIDA SÃO LUIZ, 01, MARAJOARA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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, na pessoa do advogado, para manifestar, no prazo 05 

(cinco) dias, acerca da certidão negativa (ID Num. 15887665), abaixo 

transcrita: Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação - Busca e 

Apreensão, me dirigi várias vezes ao endereço mencionado no mandado e 

procedi buscas do veículo descrito no mandado, porém não foi possível 

proceder a apreensão por não ter sido localizado. Certifico ainda que, no 

endereço diligenciado, estabelece uma Vila contendo 10 (dez) casas e, 

indagando alguns vizinhos, dentre eles o Sr. Adilson e Sra Marta , ambos 

afirmaram que desconhecem a pessoa e/ou o veículo procurado . O 

referido é verdade e dou fé. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERIDO)

FILIP KOPIEC (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001330-87.2018.8.11.0006 Valor da causa: $77,979.24 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, 

Avenida Um, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 POLO PASSIVO: Nome: MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS 

Endereço: TREZE DE JUNHO, 111, SITE CONTABILIDADE, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: FILIP KOPIEC Endereço: SUDAO, 

4, QUADRA 05 CASA 04, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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 efetuar a 

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

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de citação do executado FILIP KOPIEC. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”.Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1002883-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA DANIELLE JARA DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002883-43.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANGELICA DANIELLE JARA DE PAULA FERREIRA RÉU: ASSOCIACAO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO PARAISO 

(A.P.P.R.V.P.), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS 

DO CAMPO ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS Reoportunizo as partes 

manifestarem quanto o interesse na produção de provas, em dez dias. 

Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001983-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EMBARGANTE)

RODRIGO PEREZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001983-89.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: RODRIGO PEREZ, R. PEREZ RESTAURANTE - ME 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Esclareçam as partes 

quanto o interesse na produção de outras provas, justificando e 

demonstrando sua pertinência e necessidade, no prazo de 10 dias. 

Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERENTE)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1001827-04.2018.8.11.0006 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: KIRTON 

SEGUROS S.A Endereço: RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE 

SOUZA, 805, - ATÉ 1834/1835, HAUER, CURITIBA - PR - CEP: 81630-010 

POLO PASSIVO: Nome: LUIZ ANTONIO DA COSTA GARCIA Endereço: Rua 

06 de Outubro, 727, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA , na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, manifestar acerca da certidão 

do oficial de justiça de ID-15268518 . Cáceres-MT , 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1002293-95.2018.8.11.0006 Valor da causa: $72,000.00 ESPÉCIE: 

[SEGURO, SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: GENIVAL DOS SANTOS MOREIRA Endereço: Rua José Palmiro, 07, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: HDI 

SEGUROS S.A. Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 299, JARDIM CUIABÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-148 Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 

482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição e documento (ID Num. 15905516). Cáceres/MT, 15 de 

outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003976-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FERREIRA LEITE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003976-07.2017.8.11.0006 Valor da causa: $35,826.63 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

s/n, AV CIDADE DE DEUS - PREDIO PRATA 2 ANDAR, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: MAX FERREIRA 

LEITE Endereço: RUA JOÃO CURVO, 1, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c e 

art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC 

e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do Código de Processo Civil, 

promover o cumprimento da sentença. Cáceres/MT, 15 de outubro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005922-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA SILVA FILHO OAB - 621.785.631-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA JULIA MACIEL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005922-77.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO DA SILVA REPRESENTANTE: PEDRO PAULO DA SILVA 

FILHO RÉU: SEBASTIANA JULIA MACIEL Vistos, etc... Cuida-se de ação 

de despejo com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

Pedro Paulo da Silva em face de Sebastiana Júlia Maciel. De início, verifico 

a necessidade de emenda da inicial nos seguintes pontos: · Nos termos do 

arts. 319, inciso II e 321 do CPC, deverá o Autor indicar a sua profissão; · 

Esclarecer se foi interditado e em caso positivo, juntar termo de curatela, 

necessária para representação legal; · Comprovar sua incapacidade 

financeira para recolhimento das custas processuais nos seguintes 

termos: Dentre os pedidos trazidos à baila, o Autor requerem a gratuidade 

da justiça, alegando insuficiência de recursos financeiros para pagamento 

das custas processuais. Contudo, compulsando os documentos que 

acompanham a exordial, verifico que não trouxe documentos que 

comprovem sua renda e/ou a alegada hipossuficiência financeira, 

justificando o pedido de gratuidade da justiça. Ademais, o Requerente 

sequer indicou sua profissão, conforme estabelece o art. 319, inciso II do 

CPC. Neste rumo, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples 

do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, faculto ao 

Autor provar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do 

processo, devendo, para tanto, acostar documentos que comprovem a 

alegada hipossuficiência financeira e/ou sua renda, sob pena de 

indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá efetuar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais. Deste modo, 

nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, intime-se o 

Autor para emendar a inicial no prazo de 15 dias, cumprindo as 

providências indicadas, sob pena de indeferimento da inicial. Após o 
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decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005152-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESES MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1005152-21.2017.8.11.0006 Valor da causa: $15,877.56 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: GENESES MARTINS DA SILVA Endereço: CINCO DE JUNHO, 01, 

JARDIM DAS OLIVEIRAS, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a 

finalidade de que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida à comarca de Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, 

conforme despacho de ID 15611796. Cáceres/MT, 15 de outubro de 2018. 

Gleice Castrillon Técnica Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003568-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003568-79.2018.8.11.0006 Valor da causa: $27,726.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: LOURIMAR 

RAMOS DE ARRUDA Endereço: Rua da Areeira, Jardim das Oliveiras, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MADEIRAS 

BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME 

Endereço: RUA LEOPOLDINA, 11 Jardim União, (LOT JD UNIÃO) Antiga rua 

n 1, CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-792 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 

manifestar acerca do (ID Num. 15848563 ), mais precisamente para 

apresentar o endereço atualizado da parte requerida. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000306-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TUIUIU LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 991.698.278-34 

(PROCURADOR)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - 144.909.548-83 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000306-92.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

AUTO POSTO TUIUIU LTDA RÉU: CREDORES, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO DO BRASIL 

S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL REPRESENTANTE: ADRIANO ATHALA 

DE OLIVEIRA SHCAIRA PROCURADOR: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO O feito aguarda análise sobre os embargos de declarações 

interpostos. Antes, faz-se necessário oportunizar a parte Recuperanda 

esclarecer o seguinte ponto que reputo pertinente. Por inúmeras vezes 

este magistrado ao frequentar o estabelecimento comercial Supermercado 

Juba deparou com o estabelecimento da Recuperanda, em tese, com às 

atividades suspensas. Assim, nos termos do art. 10 do CPC, é de 

oportunizar à Recuperanda prestar esclarecimentos, no prazo de cinco 

dias. No mesmo prazo, esclareça o Administrador Judicial se a 

Recuperanda vem realizando atividade comercial, com apontamento sobre 

faturamento, situação dos funcionários, e qualquer outra situação que 

possa esclarecer sobre a atual situação da empresa. Intimem-se. Após o 

decurso do prazo, retorne concluso. Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002399-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR (EXECUTADO)

GILBERTO BORDONI RIBEIRO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1002399-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: $103,128.16 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, 

S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 
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GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME Endereço: Rua Coronel Farias, 122, 

Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: GILBERTO BORDONI 

RIBEIRO Endereço: Rua Porto Carreiro, 1031, Vila Mariana, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 Nome: RAIANI LUZIA DE SA AGUIAR Endereço: Rua 

Porto Carreiro, 1031, Vila Mariana, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para , NO 

PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS, manifesra acerca da certidão do oficial de 

justiça de ID-15250927. Cáceres-MT , 15 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004062-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLLA OURIQUES (ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (EXECUTADO)

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004062-75.2017.8.11.0006 Valor da causa: $9,622.01 ESPÉCIE: 

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Endereço: EDIFÍCIO MORRO VERMELHO, 14 andar, SCS QUADRA 1 

BLOCO H LOTE 30, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70399-900 POLO 

PASSIVO: Nome: ALIPIO ALVES GOMES Endereço: Rua General Osório, 

1520, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta Precatória a ser 

expedida à comarca de Santa Fé do Sul/SP. Cáceres, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004862-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (RÉU)

APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004862-69.2018.8.11.0006 Valor da causa: $215,602.09 

ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ Endereço: Fazenda Lagoa Serena, CX 

POSTAL 23, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

APARECIDO RODRIGUES Endereço: Fazenda Lagoa Serena, CX POSTAL 

23, zona rural, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de 

que, no prazo de 15 dias, realize o preparo da Carta Precatória a ser 

expedida à comarca de Porto Esperidião/MT. Cáceres/MT, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002446-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1002446-65.2017.8.11.0006 
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Valor da causa: $18,733.12 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO, Intimação / 

Notificação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Endereço: R NEFTES DE CARVALHO, 489-S, PISO 1, JARDIM DUAS 

PONTES, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: 

Nome: JACKSON ALEX RODRIGUES GONCALVES Endereço: RUA 

PETROPOLIS 02, S/N, JARDIM PADRE PAULO, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 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 efetuar a 

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

depósito da diligência do(a) Sr.(ª) Oficial(a) de Justiça, visando o 

cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação de Bens a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”.Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES 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 

aguardando cumprimento de mandado. Cáceres-MT , 15 de outubro de 

2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005668-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA BORGES (RÉU)

 

AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE MANDADO.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005934-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NISLAINE MARINHO DA COSTA (REQUERENTE)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1005934-28.2017.8.11.0006 Valor da causa: $25,327.53 

ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS]->LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152) POLO ATIVO: Nome: 

NISLAINE MARINHO DA COSTA Endereço: RUA SAO GONÇALO, SAO 

LOURENÇO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA , na pessoa de seu advogado, para, no prazo de10 

(dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista que o 

requerido foi devidamente citada. Certifico ainda, que deixei de encaminhar 

os autos à conclusão, pois, aguarda manifestação da parte autora. 

Cáceres-MT , 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148868 Nr: 7428-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA FERREIRA E FERREIRA LTDA-ME, 

GISLAINE KEIKO NAKATA DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO LUIZ DE 

ARRUDA LINDOTE, para devolução dos autos nº 7428-18.2012.811.0006, 

Protocolo 148868, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RODOLFO COELHO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

R O ALVES - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001268-18.2016.8.11.0006. AUTOR(A): R 

O ALVES - ME RÉU: LUCILENE GONCALVES DE ABREU Por tratar-se de 

empresa individual, defiro a penhora do estabelecimento indicado na 

petição de id. Num. 15545615 englobando bens móveis e imóveis, inclusive 

estoque. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto 

em nome da Devedora. Os demais pedidos serão analisados após o 

cumprimento do mandado de penhora, e para o caso de ser infrutífera a 

penhora. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002143-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MOTA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))
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BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002143-51.2017.8.11.0006. 

EMBARGANTE: MARCIA MARIA MOTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A Como já dito em despacho anterior, nos autos nº 

1002141-81.2017.811.0006 foi deferida a realização de perícia tendo por 

objeto o mesmo contrato. Assim, em atenção ao princípio da economia 

processual, é de deferir o pedido de sobrestamento destes autos até a 

realização da perícia. Com a juntada do laudo pericial, intimem as partes 

para manifestarem, no prazo de quinze dias. Ressalto que realizei 

pesquisa e constatei que o Perito apresentou proposta de honorários, e 

atualmente aguarda manifestação das partes. Caceres, 15 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003015-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA (REQUERIDO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003015-03.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RODRIGO ROJAS YOSPI YAIBONA Vistos etc. Compulsando os autos 

observa-se que o feito teve início como ação de conhecimento, mas que 

atualmente encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao 

contrário da ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito 

controverso, atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo 

Advogado que logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na 

verba honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora 

implementando a fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada 

à execução dos honorários, mostra-se imperioso que se conste nos 

registros do processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a 

isso, é sabido que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, 

unificando num só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a 

unificação neste processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso 

porque acaso seja retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor 

da ação cognitiva pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á 

promovendo o desaparecimento da relação processual estabelecida na 

ação cognitiva. Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico 

processual havido em relação processual estabelecida durante o curso da 

ação de conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito 

daquele que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido de id. Num. 14247273 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. Diante da 

implantação do processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o 

presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 

77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica 

da mesma petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara. 

A distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Caceres, 15 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (ADVOGADO(A))

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

FABIO FARIA DE FAVARE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000205-21.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

KELCIO JUNIO GARCIA EXECUTADO: FABIO FARIA DE FAVARE Ausente 

manifestação e indicação de bens e/ou providências - id. Num. 15696248, 

arquive-se, em baixa. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo A R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002694-65.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: MARIA LUIZA VILA 

RAMOS DE FARO Depreende dos autos que a Devedora é servidora 

pública. A legislação processual veda a retenção de salários, pois é 

através desses que os trabalhadores se mantêm e sustentam suas 

respectivas famílias, quitando seus compromissos cotidianos. Todavia, 

após detida análise da matéria, verifica-se que a penhora de apenas uma 

porcentagem da verba de natureza alimentar não fere o espírito do 

Processo Civil. O artigo que veda a penhora sobre os salários, saldos e 

proventos deve ser interpretado levando-se em consideração as outras 

regras processuais civis e serão respeitados os princípios da própria 

execução, entre eles, o de que os bens do devedor serão revertidos em 

favor do credor, a fim de pagar os débitos assumidos. Isso porque as 

verbas de natureza alimentar são livremente negociáveis, disponíveis. A 

título exemplificativo, cita-se a consignação em folha de pagamento, 

prática cada vez mais comum entre servidores públicos, em que se 

destina previamente parte do salário para o pagamento de determinadas 

dívidas. É de ponderar ainda que vigora o princípio da duração razoável do 

processo. Por este, o Poder Judicial tem a obrigação de dar a prestação 

jurisdicional no menor tempo possível. Levar a efeito a pretensão do 

Executado relativa a dívida ajuizada em 2008, implicará em tornar inócua o 

princípio constitucional. Sobre o assunto, já se manifestou o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e Minas Gerais “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE SOLDO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 

30% DOS VALORES DEPOSITADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

penhora do percentual de 30 % (trinta por cento) de valores oriundos de 

verba salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito 

menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. 

Permitir a absoluta impenhorabilidade do soldo do executado, mesmo 

diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, 

evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no 

ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei 

processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo.” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 112600/2009 - CLASSE CNJ - 202 – 

COMARCA CAPITAL AGRAVANTE: HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA 

AGRAVADA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MATO GROSSO LTDA – 

UNICRED MATO GROSSO “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO MONITÓRIA (FASE DE EXECUÇÃO). PENHORA ON LINE SOBRE 

CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES 

DEPOSITADOS. 1- Na esteira dos precedentes jurisprudenciais, a penhora 
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no percentual de trinta por cento de valores que constam de conta-salário 

não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em 

ofensa ao art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, havendo, assim, 

uma mitigação da regra da impenhorabilidade da verba salarial em prol da 

efetividade do processo de execução, sem, no entanto, se descurar do 

princípio de que a execução deve se processar da forma menos onerosa 

ao devedor. 2- Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDF - 

A. I. 20070020034467 -, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4ª Turma 

Cível, julgado em 30-5-2007, DJ 14-6-2009 p. 150) “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA 

“ON-LINE”. SALÁRIO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO 

EXECUTADO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) 

SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS. 01. É possível a penhora sobre 

valores depositados em conta-corrente, ainda que provenientes de 

salário, desde que limitada a 30% (trinta por cento), de modo a não 

representar uma onerosidade excessiva ao executado, bem assim para 

que a satisfação do crédito do exeqüente se torne efetiva. Precedentes 

desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 

02.Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJDF - Agravo de 

Instrumento 20080020183384AGI - 3ª Turma Cível - Relatora 

Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA- julgamento: 19-8-2009). 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, REJEITADA - DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 

CONTA-SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO - POSSIBILIDADE DA PENHORA 

DE PROVENTOS NO LIMITE DE 30% - COM VISTA A GARANTIR A 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO DE AGRAVO 

PROVIDO – DECISÃO CASSADA. Rejeita-se a preliminar de 

intempestividade recursal deduzida, quando a regra do artigo 522 do CPC, 

foi corretamente atendida pelas Agravantes. A admissibilidade da 

pretensão da penhora no limite de 30% dos proventos do funcionário 

público encontra guarida na jurisprudência, entendimento ao qual 

alinho-me, ante a imprescindibilidade da eficiência jurisdicional, pois a 

validade do direito processual esta definitivamente atrelada a sua 

capacidade de decidir imperativamente e impor decisões, o que implica no 

provimento do recurso interposto para cassar a decisão interlocutória que 

determinou o desbloqueio da conta-salário”. (TJMT - RAI nº 18081/2008 - 

5ª Câmara Cível - Tel. Des. MUNIR FEGURI - julgamento: 14-8-2008). 

Quando do julgamento do agravo de instrumento nº 

1.0024.97.084401-5/001, de relatoria do Desembargador Mota e Silva: 

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

EXECUÇÃO - PENHORA ON LINE - CONTA BANCÁRIA - DEPÓSITO DE PRO 

LABORE - IMPENHORABILIDADE - LIMITE DE 30%. A parte Executada deve 

responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento 

e de sua família. Legítima a penhora sobre 30% do valor depositado em 

conta bancária onde a parte recebe pró-labore V.v.p. A impenhorabilidade 

prevista no art. 649, inciso IV do CPC, abrange tão somente o salário pago 

mensalmente ao devedor destinado ao seu sustento e da sua família, e 

não as riquezas acumuladas por ele durante o tempo de trabalho. O limite 

de 30% sobre o salário do devedor deve ser mantido sobre os futuros 

depósitos mensais, no caso do valor bloqueado ser insuficiente para o 

pagamento do crédito exeqüendo.” Portanto, determino a penhora de 30 % 

sobre os vencimentos da Executada, devendo ser expedido o necessário 

para que o órgão empregador - Município de Caceres proceda o desconto 

e repasse da respectiva quantia mensalmente em conta vinculada a este 

juízo, em tantos meses quantos necessários para a satisfação da dívida. 

Intimem-se. Caceres, 15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002551-08.2018.8.11.0006

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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002551-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Defiro a averbação conforme solicitado no item "a" da petição 

de id. Num. 15750186, com ônus ao Autor. Esclareçam as partes quanto 

às provas que pretendem produzir, justificando a pertinência e 

necessidade, no prazo de 15 dias. Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (ADVOGADO(A))

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006992-66.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

JUBA SUPERMERCADOS LTDA EXECUTADO: FLAVIO DA SILVA NUNES, 

JAISON NUNES CORDOVA Retifique os registros para cumprimento de 

sentença. Determino a intimação dos devedores, na pessoa de seu 

Advogado para que efetuem o pagamento da dívida - Num. 15318044 no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso não efetuem o pagamento no prazo 

acima, incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), e 

a tutela de urgência deferida sobre a bem apreendido será convertida em 

penhora, ficando inclusive deferido o pedido de adjudicação antecipada do 

bem penhorado, pelo valor correspondente ao estabelecido pela tabela FIP 

- ID. Num. 15318084. Independentemente de termo, fica deferida a 

remoção e transferência do depósito do veículo ao Credor. Efetuado o 

pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

fica desde já deferido o pedido de adjudicação e expeça-se auto e carta 

de adjudicação nos termos do art. 877 do CPC. Decorrido o prazo sem o 

pagamento, retorne concluso. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003805-50.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

EXECUTADO: MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104, MARIA 

JOSE OLIVEIRA DE SOUZA, MANOEL DA GUIA PINHO Vistos etc. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 

sistema BACENJUD, bem como seja pesquisado quanto a existência de 

bens via RENAJUD, RECEITA FEDERAL e ANOREG. I - BACENJUD No caso 

dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer 

crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência 

absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo 

Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar 

indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser 

intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 
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indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). II – RENAJUD, RECEITA FEDERAL E 

ANOREG A quebra do sigilo somente justifica em caso de demonstração 

de esgotamento das diligências. Assim, antes de analisar, deverá a parte 

Exequente demonstrar ter realizado pesquisa de bens imóveis no Cartório 

de Registro de Imóveis. Sugere-se ainda realizar buscas no Setor de 

Cadastro da Prefeitura Municipal. Fixo prazo de 15 dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 10 de outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

NELSON PASCHOALOTTO (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE NILSON MARTINS NEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS OAB - 861.738.801-30 (REPRESENTANTE)

MARCIA DE FATIMA SANTOS NEVES OAB - 303.832.931-20 

(REPRESENTANTE)

NILMARA MARTINS SANTOS OAB - 005.995.821-97 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000327-68.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ESPÓLIO DE 

NILSON MARTINS NEVES REPRESENTANTE: MARCIA DE FATIMA SANTOS 

NEVES, NILSOMAR MARTINS SANTOS, NILMARA MARTINS SANTOS 

Defiro o pedido de penhora em dinheiro, via Bacenjud. Defiro ainda a 

pesquisa de bens relativo aos exercícios do ano do contrato até 2014 e 

pesquisa de operações imobiliárias. Fica inclusive realizada pesquisa de 

bens via sistema da Anoreg. Defiro ainda o prazo de suspensão 

solicitado. Com a juntada do resultado da penhora via bacenjud, intime a 

parte Exequente para manifestação, assim como demonstrar que realizou 

pesquisa de bens perante o Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de 

vinte dias. Caceres, 10 de outubro de 2018. pesquisa sistema bens 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão 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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002501-79.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES RÉU: SEBASTIAO CARLOS 

DE ARRUDA Esclareçam as partes quanto às provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência e necessidade, em 15 dias. Caceres, 

15 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROGER RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005659-45.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROGER RODRIGUES CORREA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica com pedido de tutela. Depreende dos 

termos da inicial que a parte Autora narra que não realizou qualquer 

relação jurídica com o Requerido, tendo este desde abril de 2017 realizo 

desconto em folha de pagamento. É de conhecimento público que o 

Requerido teve sua liquidação extrajudicial decretada, inclusive falência 

em abril de 2016, informação esta descrita no site 

http://www.bcsul.com.br/?p=1114 . Como a suposta relação jurídica foi 

firmada, em tese, em data posterior à decretação da falência do 

Requerido, entendo que a concessão da tutela de natureza provisória 

deve ser acolhida, até melhor avaliação do caso com a resposta a ser 

apresentada pelo Requerido. Assim, concedo a tutela, para determinar a 

suspensão do desconto da quantia de R$ 362,67 reais promovida pelo 

Requerido. Para tanto, oficie para a Secretaria de Estado de Gestão - 

SEGES para proceder a suspensão do desconto da folha de pagamento 

do Requerido, até ulterior decisão deste juízo. Cite-se e intime-se o(a) 

Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 15 de 

outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003129-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE ARRUDA CABRAL (AUTOR(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 04/02/2019 14:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003722-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 4ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT MARCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA, já qualificada no presente autos, por meio de seu advogado que 
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esta subscreve DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA, devidamente 

inscrito na OAB/MT sob o nº 21.997, com escritório profissional na Rua 

Jauru, n° 35, bairro Cavalhada, na Cidade de Cáceres/MT, CEP: 

78200-000, Fone/Fax (65) 3223-3448, onde recebe as intimações e 

notificações de praxe, vem respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, para apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, o que faz 

nos termos que se seguem: A Contestação apresentada pelo Réu não 

trouxe nenhuma contrariedade às justas razões que escoltam a inicial, não 

havendo argumentos capazes de sustentar a improcedência do pedido, 

não trouxe qualquer fato real que sustentasse o pedido de improcedência 

desta ação. Somente esta afirmativa, posta em confronto com as 

alegações aduzidas na inicial bastaria para alicerçar esta Impugnação. 

Não houve preliminares arguidas pelo Requerido. Ratifica-se in totum todo 

o alegado na exordial e comprovado pelos documentos e ela acostados. 

PRELIMINARMENTE – DA CONFISSÃO FICTA – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO 

ESPECIFICA DOS FATOS E PEDIDO: Inicialmente, cumpre destacar que a 

Contestação apresentada pela ´parte Requerida LIMITOU-SE a pedir a 

improcedência da condenação aos valores pretéritos decorrentes da 

retenção de teto. A parte Requerida sequer pediu a improcedência do 

pedido quanto à abstenção em aplicar o somatório das remunerações dos 

cargos exercidos pela Requerente, tal como vem ocorrendo. A inicial 

pleiteia, dentre outros: a) Conceder a antecipação dos efeitos da tutela 

específica initio litis inaudita altera parte, no sentido de compelir o 

Estado-Réu a se abster de aplicar ao somatório das remunerações dos 

cargos exercidos pela Requerente, o teto remuneratório instituído pelo 

artigo 1°, da EC n° 41/2003, que deu nova redação ao artigo 37, XI, da 

Constituição Federal, devendo para fins de sua aplicação serem 

consideradas as remunerações e os respectivos tetos remuneratórios 

isoladamente, vez que o direito material almejado encontra-se assentado 

nas Cortes Superiores e trata-se de verba de natureza alimentar 

incontroversa, estando presentes todos os pressupostos concessivos de 

tal pretensão; b) (...); c) Após o seu regular processamento, no mérito, 

julgar TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido em todos os seus termos, 

para condenar o Requerido a: c.1) se abster de aplicar, em definitivo, ao 

somatório das remunerações dos cargos exercidos pela Requerente, o 

teto remuneratório instituído pelo artigo 1°, da EC n° 41/2003, que deu nova 

redação ao artigo 37, XI, da Constituição Federal, devendo para fins de 

sua aplicação serem consideradas as remunerações e os respectivos 

tetos remuneratórios isoladamente; c.2) ao pagamento dos valores 

pretéritos decorrentes da retenção de razão do teto efetuada 

indevidamente, respeitando-se a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente demanda, devidamente corrigidos e acrescidos de 

juros legais; A Contestação oferecida sustentou a improcedência do 

pedido nos seguintes termos: Ante o exposto, requer seja julgado 

improcedente o pedido da autora, no que tange à condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da retenção do teto, 

condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão da sucumbência, quanto à este pedido. O artigo 

341 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 341. Incumbe também ao 

réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes 

da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo 

se: (…) Tradicionalmente, pelo ônus da impugnação específica, incumbe 

ao réu se manifestar especificamente sobre os fatos articulados pelo 

autor, sob pena de vê-los considerados como verdadeiros. É bem verdade 

que, a referida presunção é relativa, porém, todo o contexto fático nos faz 

acreditar que se trata de uma ação sem defesa, assim meras alegações 

genéricas se demonstram extremamente frágeis e inatas para negar o 

direito da autora. Salvo as exceções previstas na regra, é ônus (não um 

dever) da parte promovida rebater precisamente os fatos relatos na peça 

exordial. Uma responsabilidade de impugnação específica; diversamente 

da contestação por negação geral. Nesse compasso, é mister do 

contestante, sob pena de incorrer na pena de confissão ficta, questionar 

os pontos controvertidos. O Requerido em toda defesa declinada 

limitou-se a alegar que inexiste direito a receber o retroativo da retenção 

do teto remuneratório dos ultimo 05 (cinco) anos em razão do principio da 

boa-fé da Administração Pública, sendo que o objeto principal da ação não 

está negado por argumento lógico-jurídico, restando a matéria 

incontroversa, ou seja, não resistida. Desse modo, sem objeção ao quadro 

fático, inexiste controvérsia. E sem controvérsia, há confissão. E se 

sucede confissão, é possível, até, dar-se o julgamento antecipado do 

mérito, parcial ou total. (CPC, art. 355, inc. I). Isso porque, nessas 

situações, é desnecessária a produção de provas, pois não fora aberta 

controvérsia aos fatos. (CPC, art. 374, inc. II). DO MÉRITO: Cumpre 

esclarecer que a Repercussão Geral sobre a matéria nº 384 é oriunda dos 

Acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos 

Extraordinários RE 602.043 e RE 612.975 (ambos publicado em 08/09/2017 

– DJ nº 203) nos quais apresentam como parte o próprio Requerido Estado 

de Mato Grosso, e, nos quais por maioria e nos termos do voto do Relator, 

vencido o Ministro Edson Fachin, apreciando o tema 384 da repercussão 

geral, negou provimento ao recurso e fixou a seguinte tese de 

repercussão geral: Nos casos autorizados constitucionalmente de 

acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, 

inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um 

dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório 

quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Busca a Autora tão 

somente a aplicação da decisão proferida pelo STF!!! Quanto aos 

documentos apresentados pelo Requerido, a Secretaria de Estado de 

Gestão de Mato Grosso (SEGES/MT), o órgão estadual menciona (em total 

inobservância ao entendimento já consolidado pelo STF) que “a 

Constituição da Republica Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XI 

c/c 12º, estabelece o limite único da remuneração a ser paga aos agentes 

públicos.” Mais adiante acrescenta que os servidores do Poder Executivo 

do Estado de Mato Grosso possuem como teto remuneratório o valor de 

R$ 30.471,10 – correspondente ao percentual de 90,25% do subsidio dos 

Ministros do STF – mesmo valor apresentado pela Requerente em sua 

planilha de descontos efetuados. Para a Requerente independe se há ou 

não decisão administrativa emitida do Colégio de Procurados que 

estabelece o teto remuneratório dos Procuradores seja igual ao teto dos 

Ministros do STF, até mesmo porque na cadeira relativa ao cargo de 

Procuradora do Estado, a Requerente percebe a remuneração referente 

ao percentual de 90,25% do subsidio dos Ministros do STF. O 

questionamento feito é relativo ao fato de o Estado de Mato Grosso aplicar 

o limite de teto no SOMATÓRIO das remunerações da Autora enquanto o 

correto deveria ser utilizar os respectivos tetos remuneratórios 

ISOLADAMENTE sobre cada cargo. E ainda, quanto ao fato do Sistema 

SEAP não estar PARAMETRIZADO de modo a efetuar a retenção em razão 

do teto de forma automática, tal assertiva não merece prosperar. Ora, 

seria muita ingenuidade acreditar que o sistema tem vida própria. O 

sistema é parametrizado e ajustado pelo administrador, tanto que quando 

os subsídios dos Ministros do STF e do próprio Governador é majorado, o 

sistema deve ser parametrizado e ajustado para a nova realidade. Por 

derradeiro, quanto ao pedido de improcedência no que tange à 

condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da 

retenção do teto em razão do principio da boa-fé da Administração 

Pública, igualmente não merece prosperar. Tem-se que o principio da 

boa-fé é principio implícito no texto constitucional, que encontrou seu 

fundamento nos principio explícitos da Constituição, quais sejam, a 

segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana, a solidariedade social, 

como também no princípio da moralidade, pelo que, destaca-se a 

necessidade do Estado - Administração – desenvolver suas atividades 

institucionais em observância ao que ordena a Constituição reverenciando 

a dignidade humana. Se o Poder Público continuou recebendo a prestação 

de serviços pela Autora, não pode agora, valer-se de disposição legal que 

prestigia o não pagamento pelos serviços prestados porque isso 

configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento 

vedado pelo ordenamento jurídico por conta do próprio principio da boa-fé 

objetiva e do principio do não enriquecimento ilícito. Somente o fato do 

Requerido continuar deliberadamente efetuando a retenção de maneira 

indevida nos rendimentos mensais da Autora já descaracteriza a boa-fé 

da administração. Ademais, tem-se ainda que mesmo após o recebimento 

da presente citação e sem que houvesse contestação quanto ao mérito e, 

pior, mesmo com decisão no STF nos Recursos Extraordinários RE 

602.043 e RE 612.975 em que o próprio Requerido Estado de Mato Grosso 

é parte, o Requerido CONTINUOU PROCEDENDO OS DESCONTOS DE 

RETENÇÃO DO TETO DE FORMA INDEVIDA, conforme se depreende dos 

holerites em anexo. O Requerido não tem e nunca teve boa-fé, mas sim 

tenta, ao pedir a improcedência do pagamento dos valores pretéritos 

decorrentes da retenção do teto, lograr êxito no seu enriquecimento sem 

causa, eis que a Autora efetuou a contrapartida que lhe cabia, ou seja, 

laborou, prestou serviços junto à Administração Estadual, de forma que 

lhe é devida a respectiva restituição dos valores pretéritos decorrentes da 

retenção de razão do teto efetuada indevidamente, respeitando-se a 

prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, 

devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais; DO PEDIDO Ante todo 
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o exposto, requer sejam acolhidas as preliminares arguidas, decretando a 

confissão ficta do Requerido, e em consequência, a realização do 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355 do CPC. Caso 

assim, não entenda Vossa Excelência, requer seja concedida a liminar 

pleiteada na inicial (item a. Conceder a antecipação dos efeitos da tutela 

específica initio litis inaudita altera parte, no sentido de compelir o 

Estado-Réu a se abster de aplicar ao somatório das remunerações dos 

cargos exercidos pela Requerente, o teto remuneratório instituído pelo 

artigo 1°, da EC n° 41/2003, que deu nova redação ao artigo 37, XI, da 

Constituição Federal, devendo para fins de sua aplicação serem 

consideradas as remunerações e os respectivos tetos remuneratórios 

isoladamente, vez que o direito material almejado encontra-se assentado 

nas Cortes Superiores e trata-se de verba de natureza alimentar 

incontroversa, estando presentes todos os pressupostos concessivos de 

tal pretensão). Por derradeiro, estando devidamente impugnados os fatos 

contidos na Contestação, reitera os pedidos contidos na exordial, 

pugnando pela procedência da ação intentada, in totum. Termos em que, 

Pede e espera deferimento. Cáceres/MT, em 07 de outubro de 2017. 

Douglas Diego de Paula Ferreira OAB/MT 21.997

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012694-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ILMO LUIZ MATTIELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO (ADVOGADO(A))

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente para MANIFESTAR acerca do bacenjud negativo, 

bem como para indicar bens passíveis de penhora no mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X ) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010298-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO APARECIDO CEBALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO, REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007403-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ROSA DE ARRUDA DIAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAL MANIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15900401), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012849-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

AUCIR FELIX MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN NEGATIVO (ID- 15896143), 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011455-34.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERIDO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O RECLAMANTE EM 5 DIAS SOBRE A PETIÇÃO RETRO., SOB 

PENA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012452-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

JULIANO RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 9585230) E NO MESMO 

PRAZO MANIFESTAR SOBRE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID- 

15578062).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003542-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

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: 21/11/2018 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: 8012849-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

AUCIR FELIX MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 
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MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15896143), NOS 

TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/11/2018 13:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012452-80.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

JULIANO RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA QUE NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 9585230) BEM 

COMO, DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO (ID-15578062).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 21/11/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011364-41.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIO APARECIDO MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Renato Rodrigues Coutinho (ADVOGADO(A))

MAGAZINE LUIZA (EXECUTADO)

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE AGRELA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15898777), NOS 

TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 

(ADVOGADO(A))

SOLANGE AUXILIADORA CINTRA DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A PARTE EXECUTADA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR ACERCA DO BACEN POSITIVO (ID- 15900281), NOS 

TERMOS DO ART. 854, §3º, DO CPC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003310-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA APARECIDA MARQUES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

EXEQUENTE MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO BACEN 

PARCIALMENTE PROCEDENTE (ID- 15896982), BEM COMO NO MESMO 

PRAZO INDICAR BENS PENHORÁVEIS PARA GARANTIR DO SALDO 

DEVEDOR RESTANTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001916-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS EPIFANIO DA SILVA (EXEQUENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NETO DA SILVA (EXECUTADO)

HUGO FRANCO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

 

EXEQUENTE MANIFESTAR EM CINCO DIAS ACERCA DO BACEN 

PARCIALMENTE PROCEDENTE (ID- 15899564), BEM COMO NO MESMO 

PRAZO INDICAR BENS PENHORÁVEIS PARA GARANTIR DO SALDO 

DEVEDOR RESTANTE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011965-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELDER FELIX DE MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (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$ 16.689,03 (DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS 

E OITENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003676-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LORIVALDO PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

26/11/2018 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: 1003677-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO PAULA DE OLIVEIRA (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: 26/11/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000924-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDSON VILELA DOS REIS (EXEQUENTE)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO LUIS VIEIRA AMORELLI (ADVOGADO(A))

FATIMA CRISTINA PEDRO ANDRE (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

LEANDRO ANTONIO ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003679-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIOVANDER LUIZ DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/11/2018 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: 1003697-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOELMA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010773-16.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN (ADVOGADO(A))

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

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$ 9.863,39 (NOVE MIL, OITOCENTOS E 

SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003721-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANDREIA MARIANO ALVES DE SOUSA (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: 26/11/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012705-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR FRANCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS SOBRE OS DOCUMENTOS RETRO 

JUNTADOS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003731-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

LECILDO DE PAULA MELLO (REQUERENTE)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO (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: 26/11/2018 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: 1003790-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

GENILSON BARBOSA DO CARMO (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCIO DA CONCEICAO PROENCA 68893272172 (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA ( X ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE APARECIDA GONCALVES FRIAS (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PARA QUE HAJA A NOVA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA DE 

CONCILIAÇÃO, INTIMO A REQUERENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, APRESENTE O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003798-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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: 26/11/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA (EXEQUENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

MARILSON MENDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT Processo nº 

8010317-66.2013.8.11.0006 BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de 

economia mista sediada no setor bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 

32, Edifício Sede III, em Brasília – DF, devidamente inscrito no CNPJ sob o 

no. 00.000.000/0001-91, com seus atos constitutivos registrados e 

arquivados no Departamento Nacional do Registro do Comércio sob no. 83, 

neste ato representado por seu advogado que esta subscreve, nos autos 

do processo em epígrafe, que lhe move ROSANA DA SILVA, em curso 

perante esse MM. Juízo vem, respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, ante a constrição de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, §3º, II do Código de Processo Civil, apresentar sua IMPUGNAÇÃO À 

PENHORA requerida pela Autora, ora Exequente, haja vista o latente 

excesso de execução, bem como o erro do pedido, conforme se denotará 

das razões abaixo: DOS FATOS O Banco Impugnante fora constrangido 

indisponibilidade de valores no importe de R$ 7.288,27 (sete mil duzentos e 

oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) mediante a penhora, alegando 

o exequente, ora impugnado, que a Instituição Financeira fora condenada 

ao pagamento de tal quantia em razão da sentença. Contudo, conforme os 

fundamentos abaixo colacionados há evidente excesso na execução, 

vejamos. DO DIREITO O cumprimento de sentença está eivado de vícios, 

motivo pelo qual o Impugnante apresenta a presente defesa, nos termos 

dos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do § 1º do artigo 525 do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o 

executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora 

incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença. DO CÁLCULO APRESENTADO 

PELO IMPUGNADO O Impugnado apresentou nos autos o valor a ser 

executado. Segundo as alegações do Impugnado, o valor mencionado 

corresponde ao valor devido, a guisa da suposta condenação atribuída a 

Instituição Financeira, “devidamente” corrigido. Excelência, flagrante é o 

excesso à execução nos cálculos apresentados haja vista que apurou 

valor superior ao efetivamente devido, nos termos fixados pela decisão 

executada, em flagrante violação à coisa julgada (art.05º, XXXVI, CF, 

configurando ainda em flagrante enriquecimento ilícito da exequente, 

prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art. 884, CC). 

Portanto, pede e espera a total procedência da presente impugnação, 

sendo declarado o excesso na execução iniciado pelo exequente, com a 

determinação da expedição de mandado judicial de levantamento sobre a 

monta indevidamente penhorada nos autos, bem como a condenação do 

impugnado ao pagamento de honorários advocatícios sobre a monta 

indevidamente depositada nos autos, por assim exigirem o Direito e a 

Justiça. DA PENHORA INCORRETA De acordo com o já exposto, a penhora 

se torna incorreta, pois conforme se verificou a garantia de juízo foi 

realizada no prazo determinado pelo Novo Código de Processo Cível, com 

a devida finalidade de impugnar as alegações da inicial, portanto, incabível 

no presente momento a penhora online. Por essa razão, pugna-se pelo 

cancelamento da penhora e desbloqueio dos valores, pois já realizado o 

valor, ainda que com excesso de execução, pois conforme cálculos em 

anexo verifica-se a veracidade do valor devido. DO EFEITO SUSPENSIVO 

Pelos fatos acima narrados é que se faz necessária a atribuição de 

EFEITO SUSPENSIVO à presente Impugnação, tendo em vista o disposto 

no artigo 525, §5º do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, em que 

passa o Impugnante a fundamentar. Quanto à lesão, esta é de difícil 

reparação, haja vista que o valor atribuído à execução pela Impugnada se 

mostra excessivo, motivo pelo qual a delonga na decisão em questão 

acarretará possível impossibilidade em reaver montante eventualmente 

levantado. Diante da matéria objeto da presente impugnação, a atribuição 

de efeito suspensivo é medida que se faz imprescindível uma vez que ao 

Banco Impugnante fica patente o prejuízo a que será submetido caso haja 

a mantença da constrição judicial realizada em seu desfavor, em que pese 

o excesso aqui demonstrado. DO PEDIDO Diante do exposto, requer o 

Exequente a Vossa Excelência: a) A intimação do Impugnado, na pessoa 

de seu advogado, para que, no prazo de legal, responda à presente 

Impugnação; b) A concessão do efeito suspensivo pleiteado, mantendo o 

valor depositado sub judice até a apreciação do mérito da presente 

Impugnação; c) Seja julgada totalmente procedente a presente 

Impugnação, com a respectiva extinção do feito, com fulcro no artigo 924, 

III, do Código de Processo Civil, bem como a expedição de mandado de 

levantamento judicial da diferença já penhorada em excesso a favor do 

Banco impugnante. d) A condenação da impugnada ao pagamento de 

honorários advocatícios sobre o montante exequendo. Por fim, requer seja 

anotado na contracapa dos autos exclusivamente o nome do Dr. RAFAEL 

SGANZERLA DURAND, inscrito na OAB/MT sob o nº 12.208-A, bem como 

que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome 

do mesmo, sob pena de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com 

devolução do prazo. * para os fins dos artigos 246, §1º e 319, inciso II, 

ambos do CPC: cenopserv.oficios@bb.com.br. Termos em que, pede e 

espera deferimento. Cáceres, 28 de Setembro de 2018 RAFAEL 

SGANZERLA DURAND OAB/MT Nº 12.208-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003802-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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: 26/11/2018 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: 1005812-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

JOANA DA SILVA (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: 26/11/2018 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: 8020064-69.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DENISE AMARAL DE SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM 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 
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Conciliação Juizado Data: 26/11/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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: 

26/11/2018 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: 1001099-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BEATRIZ DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (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: 

04/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 680-24.1999.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CASTELO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO GRANJA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 INTIMO O DR ANDRÉ CASTILHO ADVOGADO DO RECLAMADO PARA 

QUE PROMOVA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS NA ESCRIVANIA NO PRAZO 

DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14425 Nr: 442-34.2001.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DA SILVA LEONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Ex. Penal nº 442-34.2001.811.0006 – Cód. 14425Vistos em 

correição.Denoto dos autos, que o recuperando foi condenado a pena de 

7 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime 

semiaberto.Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, 

nos termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as 

seguintes condições de seu regime SEMIABERTO:1) trabalhar durante o 

dia e recolhendo-se à sua residência, ante a inexistência de Colônia Penal, 

a partir das 19 horas de um dia até as 06:00 do outro, nos dias de semana 

ou de trabalho; 2) Recolher-se em sua residência nos finais de semana e 

feriados em que não estiver trabalhando; 3) Comparecer mensalmente em 

Juízo e comunicar a sua ocupação; 4) Não mudar do território da Comarca 

do Juízo da execução, sem prévia autorização deste Juízo; 5) Não 

frequentar bares, boates e locais de pouca recomendação; 6) Não ingerir 

bebida alcoólica; 7) Não trazer consigo armas ou instrumentos capazes de 

ofender a integridade de outrem.Observa-se que, caso o beneficiário 

pretenda a alteração de alguma das condições, deverá, antes de mais 

nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de a falta de autorização 

prévia implicar a revogação do benefício.Deverá o sr. Oficial de Justiça ao 

intimar o recuperando, proceder a leitura das obrigações a serem 

cumpridas em razão do regime que ora lhe foi concedida, explicando-as 

ao mesmo, e indicando que a ausência de cumprimento das obrigações 

determinadas nesta data poderá acarretar na regressão de seu atual 

regime de pena. , para que dê início ao pagamento dos dias-multa, se 

houver, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes.Notifique-se o i. 

representante do Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria 

Pública.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da 

presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. 

Intime-se e Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001238-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001238-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIKE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001238-15.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: MIKE TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos 

documentos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem com petição devidamente instruída por prova escrita, 

conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título executivo, de 

modo que a ação monitória é pertinente (art. 700, NCPC). DEFIRO, pois, de 

plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos 

pedidos na inicial (art. 700, NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, 

caso o demandado o cumpra, ficará isento de do pagamento de custas 

processuais (§ 1º, art. 700, do mesmo ‘codex’) e, em consequência, a 

parte requerente dará como quitada a obrigação, todavia, no caso de não 

cumprimento, fixo desde já os honorários advocatícios em 05% (cinco por 

cento) do valor da causa. Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, a 

parte demandada poderá oferecer embargos, e, caso não haja 
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cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, 

NCPC). Dos embargos, intime-se a parte embargada para responder em 15 

(quinze) dias (art. 702, § 5º, NCPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001097-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (REQUERENTE)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO POLTRONIERI (REQUERIDO)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001097-93.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI REQUERIDO: 

ADRIANO POLTRONIERI Vistos etc. Corrijo de ofício, erro material 

constante no despacho de mero expediente de ID-15555814, onde se lê: 

13 de outubro de 2018, às 16:00 horas; leia-se: 13 de fevereiro de 2019, 

às 16:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 

02 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000707-26.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilmar Ferreira Mendes (RÉU)

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR (RÉU)

Maria da Conceição Mendes França (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

PROCESSO n. 1000707-26.2018.8.11.0005 Valor da causa: $4,092,230.00 

ESPÉCIE: [FLORA, DANO AMBIENTAL, LIMINAR]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

(65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Av JPF Mendes, 2407, PROMOTORIA DE JUSTIÇA, 

Centro, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR Endereço: Avenida Municipal, 

2001, SÃO BENEDITO, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: Maria 

da Conceição Mendes França Endereço: Dos Lírios, 01, Jardim Eldorado, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: Gilmar Ferreira Mendes 

Endereço: SHIS QL 14 CONJUNTO 10, Casa 06, SETOR DE HABITAÇÕES 

INDIVIDUAIS SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 71640-105 FINALIDADE: 

PROCEDER À INTIMAÇÃO do representante o Ministério Público Estadual 

para, que fique ciente da contestação juntada aos autos e, querendo, 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. Diamantino, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Tatiane de Souza Analista 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001034-68.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO COSTICH JORGE (REQUERENTE)

RAFAEL MANSUR DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA DE SOUSA CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

impulsiono estes autos para INTIMAR a parte autora, por seu advogado, 

para que fique ciente da certidão negativa do oficial de justiça (15842125), 

e, querendo, se manifeste, no prazo 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001259-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ONI CAMARGO (AUTOR(A))

ARI RESINO (AUTOR(A))

MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVROFERTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001259-25.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): ARI RESINO, NEIVA ONI CAMARGO RÉU: LAVROFERTIL - 

PRODUTOS DA LAVOURA LIMITADA Vistos etc. Intime-se a parte autora 

para provar o alegado em petitório id. 12125009. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000006-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

IZABELLE EPIFANIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000006-65.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): LUIZA DA SILVA CAMPOS RÉU: BANCO BMG Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Inexigibilidade do Débito e Indenização Por Danos 

Morais, ajuizada por LUIZA DA SILVA CAMPOS em desfavor de BANCO 

BMG S.A., ambos devidamente qualificados nos autos. Em postulado 

consignado no Id.13448648, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico que em postulado consignado no 

Id.13448648, as partes informam que transigiram, bem como em petitório 

id. 13661756, a parte confirma o cumprimento do acordo, pugnando pela 

homologação e extinção do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e condições 

encontram-se estampadas em postulado consignado no Id.13448648 e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 

Intimem-se as partes por meio de seu procurador. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001167-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação 

Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificados. BEM COMO PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS DA DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. Nome da(s) parte 

(s): VALDOMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA Localidades: 1) RUA 13 DE 

AGOSTO, N. 417, BELA VISTA, ALTO PARAGUAI - MT - CEP: 78410-000. 

Finalidade da Diligência: CITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001193-11.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIEDSON JOSE VANNI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação 

Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificados: Nome da(s) parte (s): NIEDSON JOSE VANNI. 

Localidade: RUA DAS CAMELIAS, 06, JD ELDORADO, DIAMANTINO – MT, 

OU RUA TRAVESSA, COMPLEMENTO C, DIAMANTINO MT, OU RUA TV 

DOS PARECIS, N. 28, COMPLEMENTO 7, DIAMANTINO MT. Finalidade da 

Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS EXECUTÓRIOS. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108985 Nr: 2074-73.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Lemes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 133.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93036 Nr: 1291-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Mori Restaurante -ME, Silvano Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 106.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90146 Nr: 2462-78.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia dos Santos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do devedor e a concordância do credor, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23448 Nr: 1520-61.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA, AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido para que o feito tramite em publicidade, 

antes, porém, DETERMINO que sejam destruídos ou incinerados os 

documentos que encontram-se acostados no feito, em relação as 

informações do Imposto de Renda da parte devedora, conforme dispõe o 

comando do art. 447 – Provimento 41/2016-CGJ, 4ª edição da CNGC.Por 

versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

15:30horas.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23138 Nr: 1404-55.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arduino dos Santos, Claudinei dos Santos, 

Claudino dos Santos, Claudemir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 
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feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1639 Nr: 1-03.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESP. DE VLADISLAU J.TOMCZIK,ANNEMARIE PFAN 

TOMCZIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diorse Vieira da Silva, Elizabete Konageski da 

Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias Ferraz de Andrade 

Neto - OAB:3.052-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244, Tatiana Fiumaro Tosta Konageski - OAB:9402-B

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 292/296, a parte devedora requer a expedição de 

Ofício ao RGI de Diamantino/MT, para a baixa da penhora averbada às 

margens da matrícula sob nº 42.620.

Da análise dos autos, verifico que houve sentença nos autos (fl. 281), 

com o trânsito em julgado em 16/06/2014, visto que os devedores quitaram 

o débito exequendo.

Ora, uma vez quitada o débito exequendo, não se justifica a manutenção 

da penhora averbada às margens da matrícula sob nº 42.620.

Por outro lado, o acordo celebrado entre os litigantes ficou consignando 

que as custas serão suportadas pelos devedores (fl. 226), contudo, o 

devedor não efetuou, ainda, o pagamento das custas processuais, 

conforme certidão de fl. 286.

Ante o exposto, DETERMINO após o pagamento das custas processuais, 

expeça-se ofícios do RGI desta Comarca para que proceda com a baixa 

da penhora realizada no R-14 da matrícula sob nº 42.620, cujo 

procedimento será as expensas da parte devedora.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 107-28.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rezino, Nairo Rezino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

13:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5377 Nr: 1000-14.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Geraldo Vattos, José Roberto Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O pedido de fls. 245/250.Tenho que, diante da presente 

execução, sem que tenha havido o pagamento espontâneo do débito, 

nada obsta a penhora no rosto dos autos da ação de inventário do direito 

hereditário dos devedores.Assim, dispõe o art. 674, do CPC, ‘in 

verbis’:“Art. 674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, 

averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recair nele e na ação que 

lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens, que forem adjudicados ou 

vierem a caber ao devedor.”Assim, nos termos do art. 674, do CPC/2015, 

é aceitável a penhora no rosto dos autos de uma ação de inventário em se 

tratando de débito de herdeiros.Nesse sentido:(...).Por outro lado, por 

versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14:00horas.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12129 Nr: 52-67.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Regina Ferreira Veloasco., Wilson Falcão 

Moreira da Silva

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

OAB:13842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:OAB/MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14262 Nr: 407-43.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo José Busanello, Ester Cocco Busanello, 

Loreno Luiz Cocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do devedor e a concordância do credor, HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do bem penhorado.

Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA 

SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013, tomando as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 
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fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Depois de cumpridas as formalidades legais, certifique-se a Gestora, em 

seguida comunique-se o leiloeiro para, DESIGNAR a data para a realização 

da HASTA PÚBLICA.

 Sem prejuízo do exposto, por versar a causa sobre direitos que admitem 

transação, designo audiência de conciliação para o dia 21 de novembro de 

2018, às 13:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6357 Nr: 207-41.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Oliveira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Do petitório de fl. 423, proceda-se com a penhora e avaliação do bem 

imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se 

o executado dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

12:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2473 Nr: 89-36.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DA SILVA BRITO - 

OAB:171936, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 426/427.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

15:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31183 Nr: 1972-03.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurelio Piacentini - 

OAB:7170-A, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

14:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 623-62.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S.A (Inlogs Logistitica Ltda), Lucien 

Fabio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT, Ronimarcio 

Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 726/727 e fls. 729/730.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16237 Nr: 53-81.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Fragoso, Maria Solange Gilbertoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Furtado Ayres - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT
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 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 411, visto que o peticionante é estranho a lide.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

17:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fll. 237.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

16:30horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 242-10.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovano Pires da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de novembro de 2018, às 

16:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108865 Nr: 1996-79.2016.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Ronimarcio Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 88/89 e fls. 91/92.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92756 Nr: 1098-37.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Vila Nova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Cassella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos a Execução ajuizada por JOEL VILA NOVA em face 

de ALTAMIR CASELLA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 908/911, a parte demandada juntou cópia do acordo 

celebrado nos autos do Processo sob nº 1098-37.2014.811.0005 – Código 

92756, consignando a desistência do presente feito.

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes transigiram nos autos do 

Processo sob nº 640-16.1997.811.0005 – Código 5004, consignando a 

desistência do presente feito. Sendo certo, que o acordo foi homologado 

por sentença.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84504 Nr: 3724-34.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PEG BRASIL 

MULTICARTEIRA em desfavor de SIMONE DA SILVA XAIER, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 137, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não 

existindo óbice para a homologação da desistência do presente feito, 

requerida pela parte credora.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 
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feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16231 Nr: 46-89.2003.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda, Gilberto Donizeti Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por BAYER 

CROPSCIENCE LTDA em face de ESPÓLIO DE JOSE CAPELETO 

devidamente representado pelo seu inventariante GILBERTO DONIZETE 

CAPELETO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 262/265, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

A decisão de fls. 268/268verso suspendeu o feito

Em petitório de fl. 271, a parte autora informa que o acordo foi cumprido 

em sua integralidade.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 262/265 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42076 Nr: 2908-23.2009.811.0005

 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: Milton Mateus Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias da Silva, Vera Lucia Ascari Dias da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, e determino as 

seguintes providências:

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112840 Nr: 4138-56.2016.811.0005

 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: Jeovanice Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Pereira de Souza, Regiane Rocha 

Valadares, Lucio Régis de Arruda, Valdinete Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Aparecida Pereira 

de Figueiredo - OAB:13421/MT, Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 63, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 3164-87.2014.811.0005

 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: Basa Indústria e Comércio Ltda - EPP, Glademir Henrique 

Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nalina Galvão, Willian Guimarães dos Santos, 

Anisio Joaquim Almeida, Leandro Ferreira de Almeida, Eliane Orsolino, 

Arildo da Silva Gomes, Bertolina Alves Xavier, Fátima Galvão dos Anjos, 

Liane da Silva Campos, Alexandre Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosemar Buratti - 

OAB:16031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulinda Maria Alves 

Rodrigues - OAB:16351

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem 

c/c Indenização e Pedido de Liminar ajuizada pela BASA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA – EPP em desfavor de NALINA GALVÃO e OUTROS 

todos devidamente qualificados nos autos.

As partes em conjunto requereram a desistência e extinção do feito (fl. 

152).

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes em conjunto requereram 

requerendo a desistência e extinção do feito (fl. 152).

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 86164 Nr: 1705-21.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a patrona da parte Interessada - ALINE DA SILVA SAMPAIO do 

desarquivamento dos autos, bem como que comparecça perante este 

Ju´zio da 2ª Vara a fim de retirar os autos para fotocópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40197 Nr: 1054-91.2009.811.0005

 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: APDSN, APdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdC, ACdC, ACdC, ACdC, APdCJ, ACdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que fique ciente da R. 

S E N T E N Ç A  d e  f l s . 1 4 6  a b a i x o  t r a n s c r i t a : P r o c e s s o  n . 

1054-91.2009.811.0005

Cód. 40197-SENTENÇA-Vistos etc.Cuida-se de Ação de Investigação de 

paternidade post mortem formulado por ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 

NETO em face de ADEMAR CORREA DA COSTA, ANDREIA CORREA DA 

COSTA, ALDINEI CORREIA DA COSTA, ADINALVA CORREA DA COSTA, 

ANTONIO PORCINO DA COSTA JUNIOR e ALVACI CORREA DA COSTA, 

todos qualificados nos autos. À fl. 144 a parte requerente fora intimada 

para dar seguinte ao feito, porém quedou-se inerte, conforme certidão de 

fl. 145.É relatório. Decido. Observa-se que a autora foi intimada em 

consonância com o que dispõe o art. 485, §1º, do NCPC para promover os 

atos necessários ao andamento do processo, contudo esse quedou-se 

inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

 Sem custas e taxa judiciária, eis que fora concedido benefício da 

assistência judiciária gratuita em favor da parte requerente.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.P.R.I.Diamantino/MT, 23 de 

agosto de 2018. RAUL LARA LEITE-Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI LANZARINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000716-22.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GELCI LANZARINI 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Verifica-se que a parte autora 

foi intimada pessoalmente, conforme certidão de id. 14079524, para 

manifestar-se acerca dos comprovantes de cumprimento da condenação 

juntados pela parte requerida, contudo, nada requereu. Assim, ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-93.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010727-93.2014.8.11.0005. REQUERENTE: OSVALDO MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 10 dias, planilha do cálculo do valor que 

entende devido pela parte requerida. Com a apresentação do cálculo, 

intime-se a parte requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se 

sobre a correção do valor pretendido pela parte autora, bem como para 

que apresente seus cálculos no caso de discordância, a fim de que, ao 

final, seja expedida certidão de crédito em favor do autor para habilitação 

junto ao Juízo da recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

11 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-42.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI (ADVOGADO(A))

MARIZA COSTA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010560-42.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIZA COSTA DE ALENCAR 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 11 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001645-55.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte exequente quanto o pedido da parte executada no id. 

15881182 - Pág. 1. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-14.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES (REQUERENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 
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8012336-14.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ELIEZER ALVARO PINHEIRO 

BENEVIDES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se sobre a correção do 

valor pretendido pela parte autora, bem como para que apresente seus 

cálculos no caso de discordância, a fim de que, ao final, seja expedida 

certidão de crédito em favor do autor para habilitação junto ao Juízo da 

recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SENHOR DA MODA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 

ACESSORIOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

MARCIO XAVIER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001137-75.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: SENHOR DA MODA COMERCIO 

DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI - ME EXECUTADO: 

WALMIR DE ABREU CORREIA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial Senhor da Moda Comércio de Artigos do 

Vestuário e Acessórios EIRELI-ME em face de Walmir de Abreu Correia 

–ME, todos devidamente qualificados nos autos. A presente execução se 

funda em 03 boletos bancários tendo como beneficiário o ora exequente e 

como pagador o executado, id. 15398408 - Pág. 1/3. Pois bem. 

Recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os 

boletos de cobrança bancária, devidamente acompanhados dos 

instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da 

mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do 

título cambiário em questão e constituem, em princípio, títulos executivos 

extrajudiciais. De acordo com o REsp nº 1.024.691 – PR do STJ a 

executividade do “boleto bancário” vinculado ao título eletrônico está 

condicionada à apresentação do instrumento de protesto e do 

comprovante de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, bem 

como à inexistência de recusa justificada do aceite pelo sacado. No 

entanto, em análise do caso concreto, observa-se que a parte exequente 

instruiu a presente execução apenas com boletos bancários, sendo certo 

que os referidos documentos, sozinhos, não possuem força executiva 

para a propositura da presente ação. Assim, intime-se a parte exequente 

para que emende a inicial, no prazo de 15 dias, juntando aos autos o 

instrumento de protesto e o comprovante de entrega das mercadorias ou 

prestação dos serviços, sob pena de indeferimento da inicial. Certifique-se 

o decurso do prazo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010290-81.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE MARCOS ROBERTO MANRIQUE (EXEQUENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010290-81.2016.8.11.0005. EXEQUENTE: ESPOLIO DE MARCOS 

ROBERTO MANRIQUE EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Remetam-se os autos ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a realização do 

cálculo de liquidação, encaminhando-se os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. Após o 

retorno dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Sem 

prejuízo, intime-se a parte exequente para que deposite as certidões junto 

ao Cartório, conforme orientação do Enunciado nº. 126 do FONAJE. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Diamantino, 15 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PIRES DO AMARAL (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000570-44.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDRE PIRES DO AMARAL 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino,11 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010390-12.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SABO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA CORREIA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010390-12.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: NILTON CESAR SABO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ZENILDA CORREIA PINTO Vistos, etc. A parte 

exequente informa a existência de um inventário que tramita na segunda 

vara cível desta urbe sob a numeração 2710-49.2010.811.0005, Código 

nº. 80321, no qual a parte executada figura como herdeira, requerendo, 

assim, a penhora dos valores discutidos na presente execução no rosto 

dos autos do inventário da cota parte dos direitos da executada. Além 

disso, a parte exequente informa que está diligenciado em busca de bens 

passíveis de penhora e pugna pelo protesto da decisão judicial, a teor do 

disposto no artigo 517 do Código de Processo Civil. Pois bem. Inicialmente 

é de se esclarecer que a presente execução tramita há mais de 7 anos 

sem que o débito tenha sido adimplido, o que demonstra que a executada 

não possui bens para saldar a dívida. Dessa forma, verifica-se que a 

única possibilidade de saldar a dívida em questão é o deferimento do 

pedido de penhora no rosto dos autos do inventário, no que tange 

exclusivamente ao quinhão hereditário da executada. Quanto ao tema, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PRIVADO EXECUÇÃO - PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. QUOTA PARTE DE HERDEIRO - 

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. É admitida a penhora sobre 

direitos hereditários, no rosto dos autos de inventário. (AI 170999/2014, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015). 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MULTA 

MORATÓRIA – QUESTÃO PRECLUSA – PENHORA DE DIREITO NO ROSTO 

DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO – CPC, ARTS. 591 E 674 – 

POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o 

agravante não se insurgiu oportunamente contra a decisão liminar na qual 

foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem, afigura-se 

preclusa a pretensão de reforma. É possível a penhora no rosto dos autos 

do inventário, do qual o executado é herdeiro, resguardada a cota-parte 
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dos demais herdeiros.(AI 107617/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). No mesmo sentido se 

posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDA DE HERDEIRO. PENHORA 

NO ROSTO DOS AUTOS. A penhora realizada no rosto dos autos de 

inventário para satisfação de dívida de herdeiro, e não do espólio, recai 

exclusivamente sobre o quinhão que couber ao devedor, não sendo 

razoável retardar ou prejudicar a partilha e o direito dos demais 

sucessores do de cujus em razão dessa constrição. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078293990, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 26/09/2018). Assim, considerando que a presente 

execução se funda em título executivo líquido, certo e exigível, DEFIRO a 

penhora do valor exequendo no rosto dos autos do inventário numeração 

2710-49.2010.811.0005, Código nº. 80321, que tramita na Segunda Vara 

desta Comarca, exclusivamente sobre quinhão pertencente à herdeira e 

ora executada Zenilda Correa Pinto. Por consequência, oficie-se o Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Diamantino informando quanto a presente 

decisão. Não obstante, defiro o pedido de inscrição do nome da parte 

executada no nos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e 

SERASA), a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010884-37.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

R. DE SOUZA CONTABILIDADE EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA - RESTAURANTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010884-37.2012.8.11.0005. REQUERENTE: R. DE SOUZA 

CONTABILIDADE EIRELI - ME REQUERIDO: MARIA LUCIA DA SILVA - 

RESTAURANTE Vistos. Dispensado o relatório, conforme permissão do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte reclamante desistiu 

da demanda, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES GARCIA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000884-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: FABIANO LOPES GARCIA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na Audiência de 

Instrução, embora devidamente intimada, fato que, consequentemente, 

importa em extinção do processo sem julgamento do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa 

fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da 

justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DREHER EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000629-32.2018.8.11.0005. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: ELCIO DREHER EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cuida-se de ação de cobrança 

proposta por M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA em face 

da parte reclamada. Embora ausente o requerido na audiência de 

conciliação, este processo não pode tramitar perante este juízo. Explico. 

Após análise detida dos autos, sobretudo pelo extrato de inscrição na 

receita federal da empresa autora, conclui-se pela incapacidade 

processual ativa, considerando que a autora é pessoa jurídica de direito 

privado classificada como sociedade por quotas com responsabilidade 

limitada. A vedação à autora para propor ação nos Juizados Especiais 

Cíveis está disposta no artigo 8º da Lei 9.099/95, não podendo fugir da 

regra segundo a qual somente podem ajuizar ação neste Juízo as 

pessoas físicas, empresas de pequeno porte e as microempresas. No 

mesmo sentido se posiciona a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PESSOA JURÍDICA COM 

ENQUADRAMENTO GERAL. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE 

DEMANDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DE ACORDO COM A 

REGRA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95, SOMENTE PODEM DEMANDAR 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AS PESSOAS FÍSICAS E AS 

MICROEMPRESAS, BEM ASSIM, COM O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR N. 123/2006, AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

FIGURANDO NO POLO ATIVO PESSOA JURÍDICA SEM COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, É 

DE SER RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A SUA INCAPACIDADE PARA PROPOR 

AÇÃO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO. 

RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005926399, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Julgado em 24/03/2016).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005926399 RS, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/03/2016, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2016) 

Desta feita, considerando que a empresa autora é sociedade empresária 

limitada, a ilegitimidade ativa para aturar neste Juizado e a extinção do 

processo sem resolução do mérito é a medida que se impõe. Posto isso, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo e 485, VI, do CPC e artigo 51, II, c/c o art. 8º, §1º, II e IV, ambos 

da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após, transitada em julgado a 

sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

LUAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000818-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUAN PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem notificação prévia, 

pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e danos 

morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, vez que a ré não trouxe qualquer 

prova contrária a fim de afastar a veracidade do extrato de negativação 

juntado pela autora. Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que a 

mesma possuía o contrato de telefonia inscrito no SPC/SERASA, tendo 

usufruído dos serviços de telefonia em aparelho celular de nº. (65) 99938- 

1492 com vigência iniciada antes da anotação de crédito, conforme 

faturas apresentadas em conjunto com a defesa, sendo que a ré 

demonstrou a existência de cadastro interno da autora que possui o 

mesmo número de contrato inscrito no SPC/SERASA. Ademais, a autora 

assinou o respectivo contrato para a prestação de serviços da ré, sendo 

que no ato da contratação a autora apresentou o mesmo documento 

pessoal anexado na petição inicial, afastando a possibilidade de fraude. 

Neste particular, diante da semelhança a olho nu entre as assinaturas 

consignadas no documento pessoal da parte promovente e no contrato 

apresentado pela ré, não há que se falar em extinção por necessidade de 

perícia, vez que há clara identidade entre as assinaturas. Além disso, 

verifica-se que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi 

localizada pela requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, bem 

assim que houve diversos pagamentos na vigência do contrato do plano 

de telefonia móvel, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a 

parte reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o 

serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, 

assim, o que se falar em inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada, sendo 

devido o pedido contraposto no valor de R$ 168,15. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 168,15, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora, a 

partir desta decisão, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga __________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-59.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR DA CRUZ MORAIS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000763-59.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDENIR DA CRUZ MORAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensada 

a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que a autora 

demonstrou que seu nome se encontra negativado no SPC/SERASA 

através de extrato extraído de site credenciado, sendo que, ademais a ré 

não afastou a veracidade da consulta anexada pela autora. Rejeito, 

ademais, a preliminar suscitada pela requerida de falta de interesse de 

agir, vez que a tentativa de resolução administrativa, embora 

recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo 

disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da demonstração 

de que o autor era correntista do banco requerido e que vem realizando 
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diversos empréstimos pessoais para pagamento de forma parcelada 

mediante uso de cartão com senha, conforme se vislumbra dos relatórios 

bancários anexados nos autos. No caso dos autos, restou clara a 

existência da dívida inscrita no SPC/SERASA decorrente do 

inadimplemento de parcelas de empréstimos efetuados através da conta 

corrente 512775-0, Ag. 1586, em 15.10.2014, 01.01.2015 3 09.05.2015, 

conforme se extrai dos extratos pormenorizados juntado pela ré (id. 

15400373, p.5/6). Logo, considerando a existência de conta corrente e 

pendências financeiras em nome do autor em relação ao banco reclamado 

que coincidem com os dados negativos cadastrados no 

SCPC/SPC/Serasa, bem assim que o promovente não apresentou qualquer 

prova do adimplemento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

credito, de se reconhecer a legalidade da anotação de crédito. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a existência e licitude da 

dívida inscrita no SPC/SERASA e, por outro lado, o autor não demonstrou 

o pagamento de quaisquer dos empréstimos efetuados, tornando legítimas 

as negativações em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, 

não vislumbro verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de outubro 

de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ODENILSON CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001587-52.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ODENILSON CAMPOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido. Cuida-se de ação de reclamação por inclusão indevida do nome da 

parte autora por dívida no valor de R$164,97 nos órgãos de proteção ao 

crédito. Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada, razão pela qual 

decreto sua revelia para condená-la ao pagamento de danos morais 

pretendidos pela parte promovente. No entanto, no que se refere aos 

danos morais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, reduzo o montante requerido, conforme a fundamentação 

que segue: Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, v a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais). Dessa forma, diante da presunção de veracidade das alegações 

constantes da inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistente o débito no valor de R$ R$164,97 (cento e sessenta e quatro 

reais e noventa e sete reais); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Desta forma, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 

15 de outubro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000789-57.2018.8.11.0005. REQUERENTE: CARLOS CLAUDIO DA SILVA 

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

os autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu na 

Audiência de Conciliação, embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000989-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA VIEIRA PINZON (ADVOGADO(A))

NEUSA CHIARELO RIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFFONSO RIVA (REQUERIDO)

BARBARA FERNANDA RIVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar as partes para recolher as custas judiciais conforme cálculo sob 

ID. 15905106 no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004786-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. B. (REQUERENTE)
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R. B. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. B. (REQUERIDO)

S. H. G. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar o requerido para recolher as custas judiciais conforme cálculo sob 

ID. 15905094 no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002659-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. V. M. (AUTOR(A))

B. C. F. M. (ADVOGADO(A))

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

E. F. M. (ADVOGADO(A))

A. L. B. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DILSE ROSICLEIA SMOLSKI VENZKE OAB - 819.603.010-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

Devolução de Carta precatória

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006104-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA GONCALVES (AUTOR(A))

RENAN PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

CORREPONDENCIA QUE RETORNOU -ID 15859957- SEM EXITO NA 

INTIMAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (EXEQUENTE)

BARBARA FRACARO LOMBARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE BARBOSA SARAIVA (EXECUTADO)

JOSE DANILO JUNG (EXECUTADO)

ELISABETE DE FARIA CAMINHAS (EXECUTADO)

ANTÔNIO CESAR CAMINHAS (EXECUTADO)

JUNG & CAMINHAS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS OFICIO 

JUNTADAOS NOS IDS 10766588; 10766522 E 1154+218.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR JOSE DA SILVA - ME (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A 

RESPOSTA DAS TELEFONIAS, NO PRAZO DE 10 DIAS

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 4778-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Processo nº 4778-12.2006.811.0037 (Código 42373)

Ação de Cobrança

 Requerente: D.F. Incorporadora e Imobiliária Ltda.

 Requerido: Ataíde Santana Marques da Silva

Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por D.F. Incorporadora e 

Imobiliária Ltda em face Ataíde Santana Marques da Silva, qualificados nos 

autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

suspensão processual, nos termos do artigo 313, II, do Código de 

Processo Civil (fls.122/123).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

 Destarte, suspendo o curso processual, com fulcro no artigo 313, II, c/c 

artigo 922, ambos do Código de Processo Civil, durante o prazo concedido 

pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. 

Expirado o prazo, intimem-se as partes para prestarem informação quanto 

ao integral adimplemento da obrigação, em 10 (dez) dias.

Arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, com exclusão do 

relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do Provimento nº 10/2007 - 

CGJ.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 11 de outubro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138979 Nr: 9668-13.2014.811.0037

 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: INGRID ADRIANA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER AVELINO FURTUNATO, Allan Patrick 

Andrade do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA RAVANELLO 

CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9668-13.2014.811.0037 (Código 138979)

Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos e 

Indenização por Danos Morais

 Requerente: Ingrid Adriana Rocha

 Requeridos: Eder Avelino Furtunato e Outro

 Vistos em correição permanente.

Para evitar nulidade processual, determino a pesquisa de endereço 

mediante acesso aos sistemas disponibilizados por convênio e expedição 

de ofícios requisitórios às operadoras de telefonia móvel.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de outubro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154051 Nr: 6269-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 63 de 465



Regidos por 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): AGUINALDO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o requerente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000609-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MUROLO ROSSETO (RÉU)

MARILDO ROSSETO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO 

PROCESSO n. 1000609-76.2017.8.11.0037 Valor da causa: $37,530.07 

ESPÉCIE: [CHEQUE]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Endereço: RODOVIA BR-163, - DO KM 

116,000 AO KM 120,000, PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-055 POLO PASSIVO: Nome: MARILDO 

ROSSETO Nome: CARLA MUROLO ROSSETO Senhor(a): CARLA MUROLO 

ROSSETO ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 214, 

DISTRITO INDUSTRIAL, PRIMAVARA DO LESTE - MT CEP: 78.850-000 

FINALIDADE: A presente carta, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

passivo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de $37,530.07 e 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado da juntada aos autos do 

aviso de recebimento (AR). 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. A resposta deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). PRIMAVERA DO 

LESTE, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005177-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da diligência cotada pelo Oficial de Justiça, no 

valor de R% 516,30 (quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos), bem 

como manifestar sobre os documentos juntados, caso queira, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006912-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (RÉU)

EVANIR OUVERNEY ROCCO (RÉU)

JULIANA OUVERNEY ROCCO (RÉU)

VALDOMIRO ROCCO (RÉU)

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006912-72.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO, RODOLFO 

OUVERNEY ROCCO, JULIANA OUVERNEY ROCCO, DANIEL OUVERNEY 

ROCCO Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento 

das custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006929-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. N. (REQUERIDO)

C. D. O. N. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1 0 0 6 9 2 9 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOTA DE 

OLIVEIRA NUNES - ME, CARLOTA DE OLIVEIRA NUNES Vistos. Analisando 

os autos, verifico que não consta o pagamento das custas processuais 

de distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 64 de 465



extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006055-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(REQUERENTE)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO COZER (REQUERIDO)

CASSIANA CANDIDO DA SILVA TIRLONI (REQUERIDO)

 

Certifico que o valor da diligência depositada é insuficiente, uma vez que 

que o endereço indicado na Carta Precatória é zona rural e a diligência 

depositada é para cumprimento de mandado na zona urbana, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher o valor corretamente, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001491-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO KAZUSHI TAKIZAWA (RÉU)

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1005332-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GV COMERCIO E ARMAZENAGEM DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMARINHOS ALO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004560-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003917-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003690-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO TAVARES ALVES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003759-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO BATISTA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

ELIANE APARECIDA DELMINDO FERREIRA (RÉU)

E. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005192-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução da carta de citação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003272-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

MARIA RAQUEL BELCULFINE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005161-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA (REQUERENTE)

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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E. U. D. S. S. (RÉU)

 

Certifico que a parte foi devidamente citada, não pagou e não apresentou 

embargos monitórios, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002142-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ALVES DE ASEVEDO DIOGENES (ADVOGADO(A))

DAYANE DA SILVA FRAZAO (AUTOR(A))

LENIR GONCALVES DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAM GOMES DA CUNHA COSTA (RÉU)

SEBASTIANA GOMES DA CUNHA COSTA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000775-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (AUTOR(A))

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARDELIO DE SOUZA E SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente dar andamento ao 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005604-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (RÉU)

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EVANIR OUVERNEY ROCCO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar os 

embargos monitórios que estão inseridos no ID 15850644, conforme 

informado pelo requerido, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005754-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o cumprimento da Carta Precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002032-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnaros 

embargos monitórios, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005522-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARCELOS PEREIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBSON BARCELOS PEREIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de dar andamento ao feito, no prazo de 

05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000630-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

GENTIL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIAS DE FARIAS ARAUJO (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006098-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

JOVELINO SALVADOR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130873 Nr: 3466-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SOUSA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 Visto.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do acordo entabulado entre as partes, 

conforme informado (fls. 108/109).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168014 Nr: 4244-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON REDMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:MT 12880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem para declarar nulo o edital de 

fl. 67, visto que não há decisão dos autos deferindo a citação por edital da 

requerida e, tão pouco, comprovação de que foram esgotados todos os 

meios de citação da parte, ressaltando-se que a citação por edital é 

medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte requerente não 

lograr êxito para localização da parte requerida.

Assim, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122463 Nr: 5002-03.2013.811.0037

 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: Petroluz Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAFAREL E CIA LTDA- ME, ALVADI TAFAREL, 

VOLNIR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:MT 12.553, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:OAB/MT 3722, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:MT/9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro os requerimentos de fl. 76, vez que não há comprovação nos 

autos de que foram esgotados todos os meios de citação da requerida, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para localização da 

parte requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109568 Nr: 16-40.2012.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEIDE ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Deixo de analisar o pedido retro, tendo em vista a certidão de trânsito em 

julgado, conforme fl. 88.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135799 Nr: 7400-83.2014.811.0037

 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: TRANSPORTADORA CRUZEIRO DO SUL LTDA, LUÍS 

SCHUVARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Santos Réche - 

OAB:12-831-B, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A OABMT, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Vistos.

Ante a petição retro informando as informações solicitadas, expeça-se o 

ofício.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176485 Nr: 8783-28.2016.811.0037

 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: KETHRYNN SUSANNE ALMEIDA FERRAZ TOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR GUIMARÃES E GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de produção de provas e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/02/2019 às 13h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) 

para cada parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177498 Nr: 9324-61.2016.811.0037

 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: ÉRICO GIARETTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ÉRICO GIARETTA 

DA SILVA em face do PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 121/122 e 134/135, comprovantes de pagamento evidenciando que 

a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 121/122 e 134/135.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

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

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 253, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 177501 Nr: 9326-31.2016.811.0037

 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: FERNANDO FÉLIX 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:MT/22378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, 

procuração ou substabelecimento devidamente atualizado, outorgando 

poderes para receber e dar quitação, informe nos autos dados bancários 

para posterior liberação de valores.

 Logo após, conclusos.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 197657 Nr: 7612-02.2017.811.0037

 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: ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

Ausentes questões preliminares e estando presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e 

regular para prosseguimento.

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/02/2018 às 13h30min.

Caso haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, ficam 

as partes desde já intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que 

se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil.

As testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas 

testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada pelo 

Juízo.

Ressalto que as testemunhas que residirem fora desta Comarca deverão 

ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133300 Nr: 5440-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SOUSA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 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:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A

 Vistos.

Ante a certidão de trânsito em julgado de fl. 46, bem como considerando a 

criação da Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável 

pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos e, 

ainda, o Ofício Circular nº 333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao 

referido setor competente para a cobrança das custas, dando-se baixa 

nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125207 Nr: 7782-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:SP/206.425, GILBERTO SAAD - OAB:SP 24956, IRIS VANIA 

SANTOS ROSA - OAB:SP/115089, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:SP 234.665, MILTON SAAD - OAB:SP/ 16.311, NAILA MEIRELES 

QUINTÃO - OAB:SP/ 271.273, WILLIAM BEHLING P. LUZ - OAB:SP/ 

207.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, tendo em vista que o 

exequente fornecerá os meios necessários para o integral cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 3767-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JANE CLAIR ZANETTI - OAB:, PATRÍCIA BIONDO - OAB:RS-51.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 396/397, diga a parte executada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45880 Nr: 1423-57.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BASTOS CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:MT 7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Visto.

Proceda-se a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos o termo de cessão de crédito conforme 

informada a fl. 108.

 Após, conclusos para analise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 12784 Nr: 1400-58.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 68 de 465



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/OAB-SP

 Vistos.

Da análise dos autos, chamo o feito à ordem e, em cumprimento ao 

acordão de fls. 953/957, defiro o pedido de fls. 854/855.

Intimem-se as empresas Águia Indústria e Comércio e Itaquerê Agro 

Industrial para que apresentem notas fiscais e demais documentos 

relacionados ao caminho trilhado pelo algodão arrestado, desde a entrega 

até seu beneficiamento, conforme pleiteado (fl.854), devendo o requerido 

indicar os endereços das referidas empresas para realização das 

diligências, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias.

Quanto ao pedido de liberação dos valores bloqueados, para melhor 

análise deste, aguarde-se o cumprimento das diligências.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109846 Nr: 8938-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORILEU FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045, ANDREZA ZANUSSI BARRETO - OAB:171048/SP, 

ANTONIO CEZAR RIBEIRO - OAB:69807/SP, KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO - OAB: MT 10661, ROBERTO GUENDA - OAB:101856/SP, 

SARA JAQUELINE DOS SANTOS MOREIRA - OAB:196368/SP, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:5.879/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 68, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 6775-93.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA CLARO ALLAGE - 

OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os requerimentos de fls. 117/120, vez que não há comprovação 

nos autos de que foram esgotados todos os meios de citação do 

requerido, ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só 

deve ser utilizada quando a parte requerente não lograr êxito para 

localização da parte requerida.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para manifestar o entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69845 Nr: 2153-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 Vistos.

Deixo de analisar o pedido de fls. 220/221, tendo em vista a certidão de 

trânsito em julgado, conforme fl. 215.

Sem prejuízo, determino a expedição de alvará em favor da parte 

executada, referente ao valor remanescente, considerando dados 

bancários informados a fl. 219.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70931 Nr: 3245-76.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 62912, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fls. 103/105 

e determino a suspensão do processo até 20/11/2018, nos termos do 

artigo 922, do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101282 Nr: 828-19.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSDOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI VITÓRIO ROGENSKI - 

OAB:, CAMILA FAVRETTO VIEIRA - OAB:OAB/PR 69.803, MARELI 

LINCK NEITZKE - OAB:OAB/PR 64.503, MÔNICA HELENA RUARO 

TONELLI - OAB:41627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedido de fls. 111, intime-se a parte exequente para 

juntar a planilha de cálculos da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 4226-42.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILON DA SILVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 25635 Nr: 2000-74.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VICENTE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado, intime-o, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de desistência do feito. 

Ressalto que o silêncio valerá como concordância, com a consequente 

extinção do processo.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 29731 Nr: 2027-23.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROIMPORT DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON OLIVEIRA E CIA LTDA - ME, 

FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA OLIVEIRA, IVONE APARECIDA REOLON 

OLIVEIRA, MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS, KELTON ALFREDO VOLPE - OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte exequente para juntar o 

cálculo atualizado da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33173 Nr: 5330-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBF GARANTIAS & SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO, AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 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

 Certifico que à fls. 210 foi expedida carta precatória para a comarca de 

Poxoréu. Às fls. 211 o autor retirou a carta precatória para distribuição na 

comarca competente. As fls. 212 o autor informou que fez a distribuição 

da carta precatória mas não juntou comprovante. Em diligência no site do 

TJMT nada foi encontrado. Assim, Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco) dias, comprovar a 

distribuição da carta preatória ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47800 Nr: 3226-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTTO, CLAIR MONTEMEZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126103 Nr: 8664-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de LUIZ MARCIO ROMAGNOLI, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 83/85, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante 

desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 27/05/2023, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC, para que se 

procedam as baixas de qualquer restrição oriundas desta ação.

Quanto ao pedido de bloqueio judicial, verifico que não houve restrição 

determinada por este juízo, caso haja registro de gravame, o ônus é da 

parte requerida em diligenciar perante a instituição que a inseriu.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se e concluso para 

sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138226 Nr: 9150-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO, VANDERLEI TOTTI, 

MARIA APARECIDA TOTTI

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

- OAB:, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/SC 23.516, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:MT 17942

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado 

por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A em face de OLINDO TOTTI 

NETO, VANDERLEI TOTTI E MARIA APARECIDA TOTTI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 183/185, homologou-se acordo entabulado entre as partes, 

determinando a suspensão do feito até liquidação total da dívida.

Às fl. 187, o exequente vem informar que a obrigação foi cumprida, 

requerendo a extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 
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objeto desta demanda, conforme informado à fl. 187.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso III, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis – MT, para que 

proceda a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula 876.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se alvará para levantamento dos 

valores depositados em favor da exequente.

Custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios nos termos do acordo.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143280 Nr: 1292-04.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMINI & DAMINI LTDA, GIRLEI DAMINI, 

ALESSANDRA MARCIA BRUCH DAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, MARIA AMELIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 16555-A, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedido de fl. 77, intime-se a parte requerente para 

juntar a planilha de cálculos da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo decisão de fl. 451/452 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e cumpra-se a decisão anterior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158655 Nr: 8431-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12.208-A

 Visto.

Proceda-se a intimação da parte requerida para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste-se acerca do cálculo de fls. 96/101.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111542 Nr: 1960-77.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA NUTRIBIO- NUTRIÇÃO ANIMAL E OLEOS 

VEGETAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, LUIS CARLOS NÉSPOLI JÚNIOR - OAB:MT/ 

19139, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, Nilson 

Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 9845, Suelen Cristiana Viana Corá - 

OAB:22.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade de citação por edital (fls. 

99/100), entendo que esta não merece prosperar, vez que é possível sua 

efetivação nesses termos diante do noticiado desconhecimento do local 

em que a parte executada reside.

Outrossim, referido ato está em consonância com o disposto no artigo 256 

do Código de Processo Civil, segundo o qual far-se-á a citação por edital 

quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a 

parte demandada, não havendo, portanto, que se falar em qualquer 

irregularidade nesse ponto.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.

Dito isso, antes de analisar os pedidos de fl. 102, intime-se a parte 

exequente para juntar a planilha de cálculos da dívida em 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 1624-10.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAIRA GONÇALVES FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122756 Nr: 5298-25.2013.811.0037

 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: MARLI APARECIDA DE CASTRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131469 Nr: 3963-34.2014.811.0037

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DALVA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

exequente para, no prazo de 10(dez) dias, apresentar dados bancários 

para expedição de Alvará Eletrônico (Pagamento de RPV).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 16020 Nr: 1320-60.2001.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 1320-60.2001.811.0037 (Código 16020)

Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 447 e, em consequência, a penhora e 

avaliação do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Poxoréo – MT, sob a matrícula nº 3.795, bem como a 

intimação dos credores preferenciais, se existentes, para que se 

manifestem nos autos.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido prazo, certifique-se o necessário e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175874 Nr: 8458-53.2016.811.0037

 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-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, DENIVALDO GOMES DE ARRUDA, 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA - OAB:23.546/0

 Processo nº: 8458-53.2016.811.0037 (Código 175874)

Vistos.

Sobre a certidão de fl. 234, manifeste-se o Ministério Público, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4282 Nr: 45-86.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ORTOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, WILERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB:OAB/MT 3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006506-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

FRANCIELE LOURENCETTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006506-51.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIELE LOURENCETTE 

REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos em Correição, Trata-se da ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Franciele Lourencette em face de 

Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de Primavera do Leste LTDA, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2019, às 10h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a autora finalizou o 

vinculo contratual de prestação de serviços educacionais em 05 de 

dezembro de 2008, em relação ao curso de Fisioterapia e até o momento 

não foi expedido diploma de conclusão de curso. Afirma que solicitou 

diversas vezes a emissão do diploma, mas todas as tentativas restaram 

infrutíferas. Relata que protocolou reclamação no Procon na Comarca de 

Primavera do Leste/MT, e como resposta, a instituição de ensino informa 

que a autora realmente finalizou o curso, mas precisa de tempo para a 

expedição do diploma. Por fim, considerando que já passaram mais de 

10(dez) do encerramento do contrato educacional, a autora requer 

através da antecipação de tutela de urgência que seja expedido diploma 

imediatamente. É o relato. Decido. A presente ação está compreendida 

pelos seguintes documentos: Recibo de entrega de documentos para a 

expedição do diploma(id. n°15432905), certificado de conclusão de curso, 

Declaração do Curso de Fisioterapia (id. n°15432903) e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de 

tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No presente caso, consigno que a 

autora afirma e comprova através do Certificado de Conclusão de Curso 

que encerrou o contrato educacional no dia 04/12/2008 e colou grau no 

dia 05 de dezembro de 2018. Também, consta declaração do Curso de 

Fisioterapia expedido pela Coordenadora do Curso Heloisa C. M. Bravin no 

dia 03/08/2018 que a aluna cursou no período que compreende entre o 

ano de 2005 à 2008. A autora apresentou comprovante de solicitação de 

diploma expedido em 09/07/2018, inclusive, entregou os documentos 

necessários para a sua emissão. Assim, considerando que foi 

demonstrado nos autos o probabilidade do direito e o perigo de dano, deve 

ser acolhido os efeitos da tutela de urgência, conforme artigo 300, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 72 de 465



Código de Processo Civil. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem eventualmente ser 

feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a reclamada 

providencie no prazo de 30(trinta) dias a emissão do diploma em nome de 

Franciele Lourencette, portadora do CPF 041.688.269-29 e RG14730480, 

sob pena de multa diária inicial que fixo em R$1.000,00(um mil reais) até o 

limite de R$ 20.000,00(vinte mil reais). Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 11 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006520-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS (ADVOGADO(A))

REJANE TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006520-35.2018.8.11.0037. REQUERENTE: REJANE TEODORO DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Rejane Teodoro da Silva em face de Unic Educacional LTDA, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 13/02/2019, às 09h00min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega 

na petição inicial que a autora realizou contrato de confissão de dívida 

com a instituição de ensino na data de 03/08/2018, em relação a débitos 

referente a mensalidade escolar. Aponta que seu nome foi incluído 

anteriormente aos órgãos de restrição ao crédito e que seria excluído no 

prazo de até 05(cinco) dias, após a vigência do contrato de confissão de 

dívida. Afirma que até o momento a instituição de ensino não providenciou 

a exclusão da negativação. Por fim, a autora pretende através da 

antecipação de tutela de urgência a imediata exclusão da negativação, até 

o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Boleto e comprovante de 

pagamento no valor de R$500,00(quinhentos reais); boleto e comprovante 

de pagamento no valor de R$191,49(cento e noventa e um reais e 

quarenta e nove centavos) com vencimento em 10/09/2018, extrato da 

negativação do Serasa, contrato de confissão de dívida e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. O contrato de 

confissão de dívida ocorreu em 03/08/2018, no valor de R$1.074,47(um 

mil, setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Ficou acordado o 

pagamento no valor de R$500,00(quinhentos reais), com vencimento em 

10/08/2018, mais três parcelas no valor de R$191,49(cento e noventa e 

um reais e quarenta e nove centavos), com vencimento no dia 10 de cada 

mês subsequente. A cláusula 1.1 do referido contrato aponta que o valor 

de R$1.074,47(...) equivale ao montante integral a ser adimplido, sob pena 

de encargos financeiros em caso de atraso. Nesse sentido, após firmado 

o contrato de confissão de dívida, é dever do credor proceder à exclusão 

do nome do devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito, no prazo de 

05(cinco) dias úteis, em consonância com o Recurso Especial 

n°1.424.792-BA e n°1.149.998-RS in verbis: INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO 

DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO 

CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE 

RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para 

fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular 

inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer 

a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do 

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial 

provido.(2013/0407532-6). Relator Luiz Felipe Salomão. CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. 

NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.1. Cabe às entidades 

credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito 

mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da 

dívida, devem providenciar o cancelamento do registro negativo do 

devedor. Precedentes. 2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do 

seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados 

da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as 

quitações realizadas mediante cheque, boleto bancário, transferência 

interbancária ou outro meio sujeito a confirmação, dependerão do efetivo 

ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor.3. Nada 

impede que as partes, atentas às peculiaridades de cada caso, estipulem 

prazo diverso do ora estabelecido, desde que não se configure uma 

prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em detrimento do 

consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão.4. A 

inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes.5. Recurso 

especial provido. Recurso Especial(2009/0139891-0). Relatora Ministra 

Nancy Andrighi. O artigo 43, §3°, do Código de Defesa do Consumidor 

preleciona o seguinte entendimento, vejamos: “O consumidor, sempre 

encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 

imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, 

comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas”. Nesse sentido, o dano potencial decorre da restrição ao 

crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo em geral, 

financiado por operações pautadas no crédito. Assim, a parte requerente 

não nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, de forma que confessa os débitos anteriores, firmou 

contrato de confissão de dívida e está adimplindo tempestivamente 

conforme documentos acostados aos autos. Posto isso, DEFIRO o pedido 

de tutela de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da 

parte reclamante Rejane Teodoro da Silva, portadora do CPF 

780.962.191-20, no valor de R$647,50(...), contrato n°111035110, valor de 

R$647,50(...) contrato n°111035109, valor de R$21,04(...), contrato 

n°111035111, valor de R$17,55(...) contrato n°111035112 dos órgãos de 

cadastro e inadimplentes(SERASA) devendo ser providenciado a 

exclusão da negativação diretamente pela Secretaria Judiciária da 5ª Vara 

através do sistema SerasaJud. Serve a presente decisão de 

carta/mandado de citação e intimação. Primavera do Leste-MT, 11 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012189-52.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

LEO ANTONIO ZANCAN (REQUERENTE)

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 8012189-52.2015.8.11.0037 

Valor da causa: $29,108.60 ESPÉCIE: [RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LEO ANTONIO ZANCAN Endereço: Rua MARINGÁ, 

1156, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO 
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PASSIVO: Nome: KINGSTON SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP 

Endereço: Rua CALC ALDEBARA, 180, SALA 128, ALPHAVILLE, 

SANTANA DE PARNAÍBA - SP - CEP: 06541-055 Nome: MOIP 

PAGAMENTOS S.A. Endereço: Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2927, 

8º ANDAR, JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01452-901 

FINALIDADE: intimação do promovente a se manifestar quanto as guias de 

recolhimento juntada aos autos e requerer o que de direito no prazo de 

cinco dias sob pena de extinção PRIMAVERA DO LESTE, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010856-31.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EBERSON CLEITON DA SILVA BEDIN (EXEQUENTE)

Silvia Regina de Souza (ADVOGADO(A))

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010856-31.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EBERSON CLEITON DA SILVA 

BEDIN REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. Vistos, Ante o teor 

da petição retro, intimo a reclamada para depositar o valor remanescente 

de R$ 645,34 (...), sob pena de multa de 10%, em 15 dias, ou no mesmo 

prazo, apresentar impugnação. Retorne concluso SOMENTE após o 

decurso do prazo ou a realização do depósito complementar, ocasião em 

que será analisado o pedido de liberação dos valores. P. Leste-MT, 03 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO (REQUERENTE)

LEGIANE CAVANHA DA CRUZ (REQUERENTE)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1000764-79.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $25,582.19 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO, LIMINAR]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VOLNEY 

VALENTIM MARTIGNAGO Endereço: sinuelo, 225, poncho verde, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: LEGIANE CAVANHA 

DA CRUZ Endereço: lote 06, quadra 95, poncho verde, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: florianopolis, 

1507/1551, Sao cristovao, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

FINALIDADE: Intimo as partes do retorno dos autos da turma recursal para 

se manifestar e requerer o que de direito. PRIMAVERA DO LESTE, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006567-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SAMUEL RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Samuel Ribeiro dos Santos em face de Unic Educacional 

LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Cite-se e intime-se 

para a audiência de conciliação designada para o dia 11/03/2019, às 

14h00min ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará 

em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da 

audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial 

que o autor possui vinculo contratual de prestação de serviços 

educacionais com a instituição de ensino, sendo beneficiado por bolsa 

interna no percentual de 50% mais bolsa no percentual de 50% concedido 

pelo FIES. Posteriormente, foi beneficiado por bolsa no percentual de 

100% concedido pelo PROUNI. Relata que foi impedido de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento comercial em virtude da negativação em 

seu nome no valor de R$15.768,43(quine mil, setecentos e sessenta e oito 

reais e quarenta e três centavos). Afirma que os débitos são provenientes 

dos meses de setembro a dezembro de 2016, janeiro a junho de 2017 e 

março a maio de 2018. Por fim, requer seja concedido a antecipação de 

tutela de urgência para determinar a imediata exclusão da negativação, até 
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o deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato Financeiro(id. 

n°15488459), Extrato da negativação do Serasa(id. n°15488460), e demais 

documentos indispensáveis a propositura desta ação. Inicialmente, 

consigno que a parte autora não comprovou o contrato de prestação de 

serviços educacionais bem como não comprovou o contrato do fundo de 

financiamento estudantil (FIES). Assim, não restou claro o percentual de 

bolsa concedido pelo Fundo de financiamento estudantil. Também, aponta 

que é beneficiário de bolsa 100% concedido pelo PROUNI, no entanto, 

também não comprovou as procedências desse suposto benefício, no que 

tange ao início de seu deferimento. Por outro lado, o dano potencial 

decorre da restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o 

consumo em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além 

disso, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da 

dívida impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda 

a certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Sendo assim, neste momento deve 

ser prestigiado o princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda 

pronta a atuação da requerente na defesa de seu suposto direito, sem 

contar que a exclusão liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não 

há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, já que as 

cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori em caso de 

insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ 

que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa 

missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e 

DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte Reclamante 

Samuel Ribeiro dos Santos, portadora do CPF 062.306.091-42 e RG 

26811189 SSP/MT, contrato n°182633339, no valor de R$1.788,69(...), 

contrato n°18263338, no valor de R$1.788,69(...), contrato n°182633337, 

no valor de R$1.788,69(...), contrato n°182633336, no valor de 

R$1.788,69(...), contrato n°156791191, no valor de R$783,06(...), contrato 

n°156791190, no valor de R$783,06(...), contrato n°156791189, no valor 

de R$783,06(...), contrato n°156791188, no valor de R$783,06(...), 

contrato n°156791187, no valor de R$783,06(...), contrato n°144818366, 

no valor de R$783,06(...), contrato n°151867318, no valor de 

R$783,06(...), contrato n°151867317, no valor de R$783,06(...), contrato 

n°151867316, no valor de R$783,06(...), contrato n°18532841, no valor de 

R$783,07(...), contrato n°151867315, no valor de R$783,06(...) dos órgãos 

de cadastro e inadimplentes(SERASA) devendo ser providenciado a 

exclusão da negativação por esta Secretaria Judiciária através do sistema 

SerasaJud. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação e 

intimação. Primavera do Leste-MT, 11 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005945-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (EXEQUENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L POIER - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para informar o endereço atual do executado, no 

prazo de cinco dias, tendo em vista a devolução da correspondência, 

conforme ID 15898984. Primavera do Leste, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012206-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

VALDIR PES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MYRIAN PAVAN PROCESSO n. 8012206-54.2016.8.11.0037 Valor 

da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDIR PES Endereço: Rua 

ROSA CERUTTI, 282, CASTELANDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: 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 REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: vinculada VALOR 

DO DÉBITO: Valor R$ 6.311,91 (SEIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E 

NOVENTA E UM CENTAVOS) ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado da juntada aos autos do aviso de recebimento (AR). 2. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (Art. 523 §3º, CPC) PRIMAVERA DO LESTE, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA WALDOW (REQUERENTE)

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

JOSMILDO EUFLAZIO PEDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PORTO MARCONDES DE SALLES (ADVOGADO(A))
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CAMILA MAJOR ARANTES GUERRA (ADVOGADO(A))

LUANA KLIMIUK (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1000738-81.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOSMILDO EUFLAZIO PEDRO Endereço: Rua Santo Amaro, 170, 

Casa, Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

ANGELA MARIA WALDOW Endereço: Rua Santo Amaro, 170, casa, 

Centro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: Rua Piracicaba, 808, Centro, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 FINALIDADE: INTIMO AS 

PARTES DO RETORNO DOS AUTOS DA TURMA RECURSAL, BEM COMO 

PARA SE MANIFESTAR E REQUERER O QUE DE DIREITO. PRIMAVERA DO 

LESTE, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005789-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

VALCI DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o requerente para impugnar a contestação, no prazo de cinco dias. 

Primavera do Leste, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOVELINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG CARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVINER VALÉRIO PROCESSO n. 1000122-09.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $15,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JOVELINA PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA ERICO TREVISOL, 

42, SÃO CRISTOVÃO II, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BMG CARD S/A Endereço: Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, 1894, Edifício Maruanã - sala 602- 6 

andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-000 FINALIDADE: 

intimo o as partes do retorno dos autos da turma recursal, para se 

manifestar q requerer o que de direito. PRIMAVERA DO LESTE, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011495-49.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para o executado efetuar o cumprimento da 

sentença, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 15 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002107-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR JOAO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002107-76.2018.8.11.0037 Reclamante: DEVANIR JOAO FERREIRA 

Reclamada: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA SENTENÇA Vistos, 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu 

à audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 
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quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. A intimação pessoal do reclamante está 

comprovada na certidão do id. 12901609, bem como o ilustre Defensor 

Público se deu por ciente da audiência. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 25 de setembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 25 

de setembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010840-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que a sentença transitou em julgado, 

impulsiono o feito para intimar a parte credora, na pessoa do seu 

advogado, para se manifestar acerca do(s) comprovante(s) de 

adimplemento da(s) obrigação(ões) juntado(s) nos autos digitais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Documentos 

vinculados: petição e respectivo(s) anexo(s) (Id’s 14554317, 14554337 e 

14554366). Observações: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço: 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 15 de outubro de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PINHEIRO ROCHA (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte executada, através de 

seu advogado, para efetuar o cumprimento da sentença, no valor de R$ 

5.115,30 (cinco mil, cento e quinze reais e trinta centavos), no prazo de 

quinze dias. Primavera do Leste, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

SARAH SUELLEN SAMPAIO FREGADOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou 

em julgado. PRIMAVERA DO LESTE, 12 de julho de 2018 NOEMIA KLEIN 

FERNANDES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012244-03.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A E ATIVOS S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Diante do trânsito em julgado da sentença, intimo a(s) parte(s) para 

requerer o que entender de direito, no prazo de quinze dias. Primavera do 

Leste, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011539-68.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TECSILOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULRICH SOETHE (ADVOGADO(A))

ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que a sentença proferida nos autos 

digitais (Id: 13593296) transitou em julgado, sem interposição de recurso. 

Destarte, impulsiono o processo para intimar a parte devedora, por 

intermédio do(a,s) seu(ua,s) advogado(a,s), a cumprir integralmente a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos 

termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Documento(s) 

vinculado(s): Petição de cumprimento de sentença e respectivo(s) 

anexo(s) (Id’s: 14986155, 14986610 e 14986590). Observação: O 

processo está integralmente disponibilizado no Sistema do PJe – Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 15 de 

outubro de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE MORAES ROSA (ADVOGADO(A))

LUIZA CRISTIANE NICODEMOS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORINHAS TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca do trânsito 

em julgado da sentença, bem como para requerer o que entender de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 15 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003673-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIANE MIREIA MENDONCA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento a determinação do Exmº. 

Dr. Eviner Valério, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara desta Comarca foi 

designada nova data para realização de audiência de conciliação para o 

dia 27/02/2019, às 10h40min. Primavera do Leste-MT., 11/10/18. Neide 

Vaz Domingues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010710-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE DA SILVA MORAES (EXECUTADO)
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Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca do atual endereço da 

executada, no prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão negativa ID 

15026511. Primavera do Leste, 15 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010073-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WACHHOLZ & WACHHOLZ LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para informar o atual endereço do executado, no 

prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão negativa ID 14802398. 

Primavera do Leste, 15 de outubro de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1005083-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DYONATHAN MARIO SONAGLIO (EMBARGANTE)

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES JACOMO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Primavera 

do Leste Quinta Vara (juizados: Cível/criminal/ da Fazenda Pública e Vara 

Ambiental) 1. Processo: 8011479-03.2013.8.11.0037 Classe: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Assuntos: LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO EXEQUENTE: ALVARO MENEZES EXECUTADO: JANDERSON 

ALVES GOMES TERCEIRO INTERESSADO: FELIPE GONCALVES JACOMO 

2. Processo: 1005083-56.2018.8.11.0037 Classe: EMBARGOS DE 

TERCEIRO Assuntos: INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EMBARGANTE: 

DYONATHAN MARIO SONAGLIO EMBARGADO: FELIPE GONCALVES 

JACOMO ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que no processo principal 

(autos digitais nº: 8011479-03.2013.8.11.0037) os advogados do 

embargado detêm procuração com poderes expressos para o 

recebimento de citação; nos termos do artigo 677, §3º, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 53, caput, da Lei 9.099/1995; bem como, em 

cumprimento ao despacho sob o Id 14904689; impulsiono este feito para 

citar o embargado, FELIPE GONCALVES JACOMO, na pessoa dos seus 

advogados, Dr. Hilário Amaral Neto (OAB/MT 20.900) e Dr. Lanning Pires 

Amaral (OAB/MT 20.910), para responder aos embargos de terceiro, no 

prazo 15 (quinze) dias. Ainda, certifico que contatei por telefone o Dr. 

Hilário Amaral Neto (OAB/MT 20.900), átimo em que o intimei da audiência 

de instrução designada para 05.11.2018, às 13h30min, em ambos os 

processos acima especificados. Apesar disso, em cumprimento à decisão 

interlocutória sob o Id 15828879, impulsiono o feito para intimar Vossas 

Excelências, para, nos termos do disposto do artigo 334, § 3°, do Código 

de Processo Civil, comparecerem, juntamente com o terceiro-embargado, à 

audiência designada para 05.11.2018, às 13h30min, em ambos os 

processos acima especificados, a ser realizada na sala de audiências do 

Gabinete da 5ª Vara, situada no Fórum da Comarca de Primavera do 

Leste/MT, cujo endereço consta do rodapé. Primavera do Leste/MT, 15 de 

outubro 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011261-04.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA VALADARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TIAGO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011261-04.2015.8.11.0037 Reclamante: JOAO BATISTA VALADARES 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer 

com pedido de antecipação de tutela, para tratamento de saúde por meio 

de internação compulsória, alegando ser a parte requerida dependente 

químico, resultando em situação de risco para si e terceiros. Liminar 

deferida. O Estado de Mato Grosso se defende alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

impertinência da aplicação da multa diária, impugnação de valores: 

utilização da tabela sus como parâmetro e que seja julgado totalmente 

improcedente o pedido da parte autora. O Município requerido alega 

cumprimento da medida liminar, responsabilidade do estado de mato 

grosso pelo custeio do tratamento, requer a improcedência da ação 

mediante a ausência de prova. É o breve relato. Decido. A parte autora 

requer sua internação para tratamento de dependência química, com base 

nos documentos juntados na exordial, no qual indicou a necessidade de 

internação em hospital psiquiátrico. Ademais os fatos noticiados na 

petição inicial e documentos acostados indicam que a parte requerida se 

quedava relativamente incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do 

Código Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é 

plenamente possível a internação compulsória sem prévia interdição da 

pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se 

que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de cunho 

eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de competência 

das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública 

(conforme o valor da causa) e esta constitui ação de estado, de 

competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que ambos os 

pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 
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parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 

quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 
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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 DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de JOAO BATISTA VALADARES, consignando 

que já houve a internação e posterior desinternação, inexistindo nos autos 

novo pedido. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 15 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 15 

de outubro de 2.018 EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003521-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA (ADVOGADO(A))

JOAO APARECIDO MATARUCA (AUTOR(A))

ADRIANA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1003521-37.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

10:20 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004851-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

JOSE LIBERO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

1004851-69.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

09:40 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001809-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN (ADVOGADO(A))

LUIZA FERREIRA TRINDADE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1001809-46.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

09:20 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005195-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1005195-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

08:50 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005005-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

1005005-87.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

08:30 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005986-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RUDNISKI (AUTOR(A))

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

1005986-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

11:30 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000953-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS TEODORO PINHEIRO (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

1000953-14.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

08:30 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARMELINDO CARVALHO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

 

1005105-42.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

10:00 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

GENEILSON DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

1001512-68.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

08:45 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004995-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARY JANE MALTA GOMES (AUTOR(A))

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

1004995-43.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

09:00 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

DIEILY RANGEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

1000480-28.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

09:15 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006654-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

GILVANE OLIVEIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1006654-87.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

09:30 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

DORALICE FREITAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

1000845-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/03/2019, às 

10:00 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005684-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK (ADVOGADO(A))

MICHEL ROCHA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA AGNER (ADVOGADO(A))

MATHEUS SALOMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

1005684-87.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

09:45 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000473-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

CLAUCIR GREGOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000473-36.2018.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 20/02/2019, às 

08:30 horas, no Fórum da Comarca de Sorriso/MT, para a realização da 

perícia médica. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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 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 
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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, 15 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005072-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FALLETTI (ADVOGADO(A))

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EMBARGADO)

 

1005072-18.2018.8.11.0040 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004103-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

FABIANA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

1004103-03.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 15 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5633 Nr: 1136-66.1999.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - RETISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1136-66.1999.811.0040, Protocolo 

5633, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27135 Nr: 1660-53.2005.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALBERTO DALMOLIN, ALBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:372.760, ANA CLAUDIA POMPEU - OAB:383.882, 

ARIANE KERLEN BORGES - OAB:349.595

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAMILA FERREIRA 

DO NASCIMENTO TEOCHI, para devolução dos autos nº 

1660-53.2005.811.0040, Protocolo 27135, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105090 Nr: 8157-05.2013.811.0040

 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: ANA LUCIA KOZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 597,63, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.251/252, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 184,23 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89199 Nr: 781-02.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SIMÃO RATAYCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 1.750,00, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 128, sendo que o valor de R$ 875,00 refere-se as 

custas e o valor de R$ 875,00 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o nome único do processo e 

o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor 

de cada, será gerada uma única guia com o valor total das custas, que 

após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 87157 Nr: 6648-10.2011.811.0040

 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: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:14485, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, FERNANDA 

VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, JOICE WOLF SCHOLL - 
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OAB:8386-B, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, ALUISIO FELIPHE BARROS - OAB:15712/MT, ANA LÚCIA 

STEFFANELO - OAB:4.709-B, ANDIARA BRITO COSTA - 

OAB:195.683/SP, ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560, ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK - OAB:6893/O, 

ANDRESSA BARROS FIGUEIREDO DE PAIVA - OAB:OAB/RJ108,935, 

Antonio Chaves Abdalla - OAB:17571-A, APARECIDO LUIZ CARLOS 

CREMONEZI - OAB:OAB/SP 263731, CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

REZENDE - OAB:10.955-MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA 

ANDRÉ - OAB:OAB/RS 87.146, CRISTIANA VASCONSELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, Cristiane Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, DANILO AFONSO BRITO - 

OAB:184.970-E/SP, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, 

DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:OAB/SP 313863, Dirceu Marcelo 

Hoffmann - OAB:16538/GO, EDSON ANTONIO SOUSA PINTO - 

OAB:OAB/RO 4643, EDUARDO ABÍLIO KERBER DINIZ - OAB:OAB/RO 

4389, ERIC JULIO DOS SANTOS TINÉ - OAB:OAB/RO2507, ERICSON 

CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B, FABIANA BOLOGNANI 

GRANDINETTI PEREIRA PINTO - OAB:OAB/MG 65.635, FELIPE NAVEGA 

MEDEIROS - OAB:OAB/SP 217.017, FERNANDA KALE DA CAL WINTER - 

OAB:OAB/RJ189,556, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424, 

FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:OAB/MT 8.840, Fernando Rudge 

Leite Neto - OAB:84.786/SP, GUILHERME AUGUSTO DE SOUZA QUITES 

- OAB:OAB/MG112.511, GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - 

OAB:OAB/RO 5546, HELOISA HELENAWANDERLEY MACIEL - 

OAB:OAB/MS 1103-B, HUGO FILARDI PEREIRA - OAB:OAB/RJ120,550, 

IVAN MENDES DE BRITO - OAB:65.883/SP, IVO WAISBERG - 

OAB:146176/SP, JANAINA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/DF 43311, 

JEANNE SALVIANO DA S. DO C. RAMOS - OAB:3927/RO, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Johnan Amaral Toledo - 

OAB:9.206/MT, Jonathan Lemos Brasileiro - OAB:OAB/MG 102.080, 

JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, JORGE MANOEL 

AMADOR ZOGAIBE - OAB:OAB/MT19.034-A, JOSÉ FERNANDO 

MARTINS BARALDI - OAB:8970, KÊNIA DE AGUIAR LOURENÇO - 

OAB:OAB/MG152049, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O, 

LUIZINHO ORMANEZE - OAB:69.510/SP, LYANA ROMERO SANT ' ANNA 

POYART - OAB:OAB/ DF 22.955, MARCELO DA PIEVE - OAB:11284/A, 

MARCELO GUIMARÃES MAROTTA - OAB:OAB/AM10.856, MARCOS 

AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - OAB:OAB/MG 88.304, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A, MARIA INES GENNARI 

GUIMARÃES - OAB:183912-SP, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - 

OAB:16654, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, Michelle de Castro 

Ferreira - OAB:206.052/SP, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:11.612/MS, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B, Omar 

Mohamad Saleh - OAB:266.486/SP, PAULO FRANCISCO DE MATOS - 

OAB:OAB/RO 1688, PAULO JOSE BORGES DA SILVA - OAB:3306-AC, 

PAULO TIMÓTEO BATISTA - OAB:OAB/RO 2437, PRISCILA 

FERNANDES ALCANTARA VIEIRA - OAB:OAB/RS 93.732, RAFAEL 

MACHADO ALVES - OAB:35347/PR, RAFAEL ORAZEM RAMOS 

MACHADO - OAB:OAB/RJ161,450, RAFFAELA SANTOS MARTINS - 

OAB:14516/MT, RAPHAEL HENRIQUE FERRONATO - OAB:19228, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RENATO MILANEZ VIEIRA 

- OAB:OAB/MG 105.998, Rita de Cássia Pires - OAB:129.298/SP, 

Robson José Melo de Oliveira - OAB:4374/RO, RODRIGO ANNONI 

PAZETO - OAB:7.324, RODRIGO FARIA DE SOUSA - 

OAB:OAB/MG112.528, Rodrigo Pagani Rocha - OAB:63.238/MG, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, STEPHANY MARY 

FERREIRA REGIS DA SILVA - OAB:53.612/PR, THIAGO JOSÉ 

WANDERLEY MACIEL - OAB:12889 / MS, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, 

VANESA ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MG154.026, VANESA ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/MG156,024, VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT, VITOR 

CAMARGO SAMPAIO - OAB:385092, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES HABILITADOS E DEMAIS 

INTERESSADOS DA AUDIÊNCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6648-10.2011.811.0040

 ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS CONSTRUTORA 

LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ADMINISTRADOR JUDICIAL

PARTE RÉQUERIDA: TERCEIROS INTERESSADOS

INTIMANDOS: CREDORES HABILITADOS E TERCEIROS INTERESSADOS

FINALIDADE: IINTIMAÇÃO DOS CREDORES HABILITADOS E TERCEIROS 

INTERESSADOS, para comparecerem na AUDIÊNCIA DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA a qual, realizar-se-á no dia 22 DE NOVEMBRO DE 2018, 

ÀS 13H:30MIN, no plenário do Tribunal do Juri desta Comarca, no Edifício 

do Fórum local.

DECISÃO/DESPACHO: DECISÃO/DESPACHO: (...)Desde já, sem prejuízo do 

cumprimento das deliberações acima, DEFIRO o requerimento apresentado 

no ítem IX, ‘b’, fl. 9663 para o fim de DESIGNAR AUDIÊNCIA DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H:30MIN, a 

qual realizar-se-á no plenário do Tribunal do Juri desta Comarca, devendo 

a Secretaria da Vara oficiar a Diretoria do Foro solicitando a utilização do 

plenário na data supracitada, bem como providenciar a intimação da 

Recuperanda, da Administradora Judicial, do Ministério Público Estadual, 

de todos os Credores habilitados por meio de seus Advogados, bem como 

publicar edital com prazo de 20 (cinte) dias, na imprensa oficial, bem como 

em jornal local de ampla circulação para intimação de terceiros 

eventualmente interessados.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 10 

de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande.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, Sandra C.R. 

Ferraz, Técnico Judiciário, digitei.

Sorriso - MT, 15 de outubro de 2018.

 Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184654 Nr: 624-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TORQUATO DA SILVA, KENIA FERNANDA 

VON WIEDING CORREIA TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL SILVA - OAB:3896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE AUTORA, para que 

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

processuais no valor de R$ 92,04, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.43/44, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153449 Nr: 5609-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA 

VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:15.031-E

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

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

processuais no valor de R$ 206,70, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls.190/193, sendo que o valor refere-se as custas judiciária. 

Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor total 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3440 Nr: 455-04.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 455-04.1996.811.0040, Protocolo 

3440, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

LARA GALGANI DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

S O R R I S O  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1003675-55.2017.8.11.0040; Valor causa: $1,500.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[AQUISIÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente, por isso, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte requerente, para, querendo, 

apresente impugnação à Contestação. SORRISO, 15 de outubro de 2018 

MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005768-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005768-54.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: SIMAO DOS SANTOS DA SILVA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora não comprovou o 

recolhimento das custas e taxa judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

CPC). Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as 

providências necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam 

os autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150311 Nr: 4292-66.2016.811.0040

 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: YAGO SONEGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HERMES DA SILVA, 

para devolução dos autos nº 4292-66.2016.811.0040, Protocolo 150311, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005806-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (ADVOGADO(A))

IRIA BAUMGRATZ BELUSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de JANEIRO de 2019, às 15:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILETO CORTINA (AUTOR(A))

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO ALVES EPIFANIO (RÉU)

E. C. EPIFANIO AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

EDUARDO CAVAZZANA EPIFANIO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, 

devendo requer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

WELISSON SILVA SANTOS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELETRONICA BRASIL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de JANEIRO de 2019, às 16:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001823-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI (REQUERENTE)

SINEVALDO MENOTTI (REQUERENTE)

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERIDO)

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT (REQUERIDO)

ANTONIO C DA QUANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 25 

de JANEIRO de 2019, às 17:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001823-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI (REQUERENTE)

SINEVALDO MENOTTI (REQUERENTE)

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERIDO)

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT (REQUERIDO)

ANTONIO C DA QUANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS AS GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE JACIARA-MT, BEM COMO 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 15 DIAS. Para tanto, 

deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001823-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI (REQUERENTE)

SINEVALDO MENOTTI (REQUERENTE)

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERIDO)

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT (REQUERIDO)

ANTONIO C DA QUANA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

JUNTAR AOS AUTOS AS GUIAS PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA PARA A COMARCA DE JACIARA-MT, BEM COMO 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA IPIRANGA DO NORTE-MT 

(ZONA RURAL), NO PRAZO DE 15 DIAS. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004426-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EXECUTADO)

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PIZZOLATO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, para, querendo, manifestar-se acerca da 

penhora, bem como laudo de avaliação retro juntados, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES GUERRA LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de fevereiro de 2019, às 08:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de outubro de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001139-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON AGATTI XAVIER (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES (ADVOGADO(A))

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA LUCAS RIO VERDE LTDA. (RÉU)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (RÉU)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA 

PARA A COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, VIA PJE, INSTRUINDO-A 

COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DO CPC.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005786-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

VANIR POTRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 01 

de FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 15 de outubro de 2018. DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82856 Nr: 1793-85.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULCINEI CHITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PAULO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1793-85.2011.811.0040, Protocolo 

82856, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 139989 Nr: 10618-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORALLIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E 

DROGARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Biaggi Alves de Alencar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER ADRIANO 

FERNANDES CARRETAS - OAB:25735/PR

 Vistos/BG

 Proceda-se com a expedição de alvará, conforme requerido à fl. 120.

No mais, em que pese a manifestação da executada de fls.117, consigno 

que foi bloqueado por este juízo apenas o valor de R$ 1.762,36, 

correspondente ao débito, sendo que os demais valores foram 

desbloqueados de pronto, conforme claramente se depreende à fl. 115.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187774 Nr: 2779-92.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199817 Nr: 9598-45.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOSOL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, NORBERTO 

TREMEA, CLAUDETE CASAGRANDE TREMEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199815 Nr: 9596-75.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOMIRES SOARES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 
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64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199814 Nr: 9595-90.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da mesma forma, as causas de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário derivam das hipóteses expressamente previstas em lei (artigo 

141, do CTN), sendo aquelas constantes no rol do artigo 151, do CTN, nas 

quais não se amoldam o presente caso, mesmo o contido no inciso V, do 

dispositivo legal citado, em razão do entendimento pacificado do STJ, 

inclusive via Recurso Repetitivo, a respeito da necessidade de depósito 

integral do débito fiscal para suspensão da exigibilidade, a saber:   

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. 

CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. 

IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

1. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada 

à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções 

Fiscais, (...) 2.  (...). Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo 

pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal (grifo 

nosso). Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. 

DJACI FALCAO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985) 3. Deveras, o depósito 

prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de 

procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o 

efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do 

art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma,  o ajuizamento da ação executiva 

fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (...) 4. (...) 5. 

Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 

CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (STJ – 1ª Seção. REsp 962.838/BA. 

Rel. Ministro Luiz Fux, J. 25/11/2009, DJe 18/12/2009) Com isso, ausente o 

periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, 

caput; c/c seu § 1º, do NCPC. Intime-se o embargado para apresentar 

impugnação no prazo de 30 dias (art. 17, da Lei 6.830/80). Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199813 Nr: 9594-08.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMIR BENONI ALVES, MARCO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199810 Nr: 9591-53.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199784 Nr: 9576-84.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JÚNIOR - OAB:42277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80), devendo ser observado que a execução 

correlata (código nº. 142066) ficará suspensa, nos termos do comando 

judicial exarado em tal feito, nesta data.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199523 Nr: 9422-66.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS KRZYZANSKI, CLAUDETE LUIZA DE CESARIO 

KRZYZANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO GOULART - 

OAB:40.308/SC33.536, RAFAEL KRZYZANSKI - OAB:9489/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mais, quanto a impenhorabilidade do bem o qual o embargante alega 

ser de família, destaca-se que, para esta ser reconhecida, se necessita 

de dilação probatória, o que também não combina com a presente fase de 

cognição sumária.Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS 

EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento 

da execução, nos termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do 

NCPC.Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 

dias (art. 17, da Lei 6.830/80).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 134912 Nr: 7913-08.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA, RODRIGO LODI, AGENOR PANISSON LODI, CRISTIANO LODI, NERI 

DI DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 Vistos etc.

Nos termos do § 2º do art. 1023 do NCPC, intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 88195 Nr: 7731-61.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMIR TREMEA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSMEYR ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:81717/SP, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, Valdir Lucio Machado de Oliveira - OAB:SP0144909

 Vistos/BG.

Nos termos do artigo 2º da Portaria MF n°. 130/2012, acolho o pleito retro e 

determino o arquivamento da presente execução, sem baixa na 

distribuição, até que o quantum debeatur supere o valor descrito no 

referido artigo, ou manifestação da parte exequente.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54815 Nr: 4484-43.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PICCIN MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17381/O, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Visto/IC.

Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, 

permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa 

da parte interessada (princípio da disponibilidade).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 54033 Nr: 3988-14.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, UILMAR GOUVEIA 

GUIMARÃES, LANDER PIAZZA, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL, 

DAVID DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO CAMARGO, MARCELO LINCOLN 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, CARLOS REZENDE JÚNIOR - OAB:OAB/MT9059, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20.645-O, Evandro Santos da Silva 

- OAB:5.726-B

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 279, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento das custas 

processuais, utilizando-se, se houver, os valores penhorados nos autos, 

restituindo-se eventuais valores remanescentes.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48631 Nr: 5429-64.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP, LANDER PIAZZA, DAVID DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Vistos/BG.

Proceda-se com a baixa da restrição realizada via Sistema Renajud nestes 

autos às fls. 41-42.

No mais, cumpra-se o determinado à fl. 74.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 46436 Nr: 3359-74.2008.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SAENGER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

VINICIUS BERTOLO GONÇALVES - OAB:20776-E

 Vistos/BG.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 88 de 465



Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 81, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento das custas 

processuais, utilizando-se os valores penhorados nos autos, 

restituindo-se o remanescente, se houver, ao executado, bem como 

proceda-se com a liberação das restrições realizadas via RENAJUD no 

presente feito.

Na sequência, arquive-se o presente feito com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 544-75.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROGERIO VICENTE, SIDNEY ROGERIO 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229/A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Vistos/BG.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 145, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que regularize sua 

representação processual, uma vez que a patrona a qual peticionou às 

fls. 157-159 não possui procuração nos autos.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com a liberação de eventuais 

restrições existentes nos autos e arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 115234 Nr: 6529-44.2014.811.0040

 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: TERESINHA SCHUTZ FELIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 6964-86.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO 

DOS BENEFICIADOS DA RODOVIA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILLHO - OAB:PROC. ESTADO, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 .Portanto, não se denota nenhuma nulidade na intimação via edital, uma 

vez que não foi constatada a existência de inventário em nome do autor, 

dando cumprimento, apenas, a decisão de fl. 208, da qual, inclusive, o 

advogado do autor foi intimado (DJE nº 9944).Note-se, ainda, que a 

sentença que extinguiu o feito se deu apenas em 14 de maio de 2018, ou 

seja, mais de um ano depois do pedido de suspensão do feito para que os 

herdeiros procedessem com a devida habilitação no feito, sem que 

houvesse, até então, qualquer manifestação dos mesmos a respeito.Posto 

isso, DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, por não constatar 

desacerto na decisão invectivada.Encaminhem-se os autos à Superior 

Instância.Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003861-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.G.L. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003861-15.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $2,990.54 ESPÉCIE: [BASE DE CÁLCULO]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: Av. 

Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: E.G.L. SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA Endereço: Rua São 

Francisco de Assis, 778, Bela Vista, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: CDA. 106/2016 DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o 

Executado para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei 

nº 6.830/80), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, 

observada a ordem prevista no artigo 9º da mesma Lei.O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora.Não pago o débito, nem garantida à 

execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar no termo 

ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão judicial. O 

leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 
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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, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003922-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRANCISCO DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003922-70.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $3,343.64 ESPÉCIE: [BASE DE CÁLCULO]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO Endereço: Av. Porto 

Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PEDRO FRANCISCO DA COSTA Endereço: Tancredo Neves, 1354, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 146/2016 

DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o débito, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir a execução 

nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no artigo 9º da 

mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.Não pago o débito, 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor, procedendo-se desde logo a avaliação, devendo o valor constar 

no termo ou auto de penhora.Não oferecidos embargos ou acaso 

rejeitados, a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

judicial. O leilão judicial será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume, na sede do juízo, e publicado em resumo uma só vez, na 

imprensa oficial.Independentemente de autorização judicial, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se das prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 

212 do Novo Código de Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003816-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILTON FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDERSON CANDIOTTO PROCESSO n. 1003816-11.2016.8.11.0040 Valor 

da causa: $3,714.06 ESPÉCIE: [BASE DE CÁLCULO]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Endereço: Av. 

Porto Alegre, 2525, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE ILTON FERREIRA Endereço: Avenida Londrina, 

639, Jardim Carolina, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA 

INICIAL:62/2016 DECISÃO: Vistos etc.Cite-se o Executado para pagar o 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 6.830/80), ou garantir 

a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.O executado poderá, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.Não pago o débito, nem garantida à execução, o oficial de justiça 

fará a penhora de bens do devedor, procedendo-se desde logo a 

avaliação, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora.Não 

oferecidos embargos ou acaso rejeitados, a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão judicial. O leilão judicial será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume, na sede do juízo, e 

publicado em resumo uma só vez, na imprensa oficial.Independentemente 

de autorização judicial, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se das 

prerrogativas elencadas no § 2º do artigo 212 do Novo Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 90 de 465



Processo Civil.Às providências. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, SUELI RIFFEL, digitei. Sorriso, 15 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010724-67.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010339-85.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD e RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da 

Execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

MOGLY ADAS COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMURI DA COSTA FRAGA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000362.86.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-47.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA FELIX (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010219-47.2011.8.11.0040 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 para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos da Execução, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003761-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

JANAINA SOARES BUSATTA (REQUERENTE)

EDUARDO DE MORAES LAGEMANN (REQUERENTE)

PAULO LAGEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A, 

quanto ao cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 15 de outubro 

de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 

TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGE MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

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 SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001157-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIZANGE MENDONCA 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora que retirou uma 

certidão onde constava uma dívida em seu nome no valor de R$151,67 

com relação ao contrato 0245784032, feita pela ré. Diz não possuir débito 

algum com a mesma, entendendo ser indevida tanto a cobrança quanto a 

inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao crédito. Relata não ter 

havido notificação prévia da inscrição. A requerida apresentou 

contestação discorrendo acerca da regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Relata que o autor possuía a linha telefônica 

nº (66) 9648-6696, o que ocasionou a emissão das faturas mensais. 

Afirma que houve migração do sistema pré-pago para o pós pago, de 

modo que não há contrato escrito. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 
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requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial. A requerente alega desconhecer o 

contrato em questão, enquanto a requerida alega que houve contratação e 

uso pela parte autora dos serviços. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, trazendo apenas telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Não se nega em momento algum a 

possibilidade de existir contrato verbal, celebrado via call center, mas 

esse deve ser provado com o mínimo de elementos. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação de serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Poderia a requerida ter juntado cópia de 

contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde supostamente 

a parte teria contratado os serviços, o que não fez. As faturas juntadas 

também são de fácil confecção pela parte requerida, e apesar de nelas 

conter o nome do autor, nada prova que foi o mesmo, e não um 

estelionatário. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO 

– NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posteriores, conforme 

vislumbro através do extrato do SPC juntado com a inicial, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Quanto à alegação de 

ausência de notificação da inscrição, cabe referir que a notificação prévia 

de inscrição é atribuição do próprio órgão de proteção ao crédito, não 

sendo de responsabilidade da credora, ora requerida. DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) 

Declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito de R$151,67 com relação ao contrato 0245784032, determinando a 

baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos. b) condenar 

a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 19 de 

setembro 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011212-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

LEOCIR JOSE FACCIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8011212-51.2015..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente em cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 

16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

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

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004073-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULA OLINDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1004073-02.2017. 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 15 de Outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003118-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAZALOTTI DANGUY (EXECUTADO)

 

Processo: 1003118-05.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15918253, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004151-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA CONCEICAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004151-93.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de reclamação proposta por 

LUANA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO em face da CNOVA COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A., em que pretende a condenação da empresa reclamada 

a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil 

reais). A parte reclamante sustenta que em 07-4-2017 efetuou a compra 

de uma geladeira marca/modelo CONSUL, FROST FREE FACILITE 

CRB36AB-300L 110V, no valor de R$1.134,00 (mil cento e trinta e quatro 

reais), sendo ajustado o prazo de entrega para 12-4-2017. Contudo, 

informa que a empresa reclamada não efetuou a entrega do produto 

adquirido, apesar dos diversos contatos realizados. Por fim, aduz que o 

valor pago somente foi devolvido pela empresa reclamada após dois 

meses, situações que lhe ocasionaram danos morais. A conciliação 

resultou infrutífera (Id. 11025241). A empresa reclamada apresentou 

contestação no Id. 11040758. Em síntese, alega a inexistência de ato ilícito 

por ela praticado, pugnando, assim, pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Desde logo, é de rigor 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, diante dos diversos efeitos daí decorrentes. Levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do Código Consumeirista, 

bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo 

diploma, conclui-se que a empresa reclamada está sujeita às delimitações 

e implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou 

no mercado seus produtos, estando a parte reclamante na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Por derradeiro, sobre a inversão do ônus 

da prova, desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante, consumidor, em relação à parte reclamada, situação de onde 

emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida 

a salutar isonomia processual nesta demanda, cujas provas ficam em 

poder da demandada, razão pela qual é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, a fim de que 

a Reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. No que tange aos danos morais, e sem 

desconsiderar os fatos narrados na inicial, considero que a conduta da 

parte reclamada – não entrega de produto em tempo na forma ajustada – 

não causou lesão aos direitos da personalidade da parte reclamante, 

tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples 

inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos, que se assemelha mais a um eventual 

inadimplemento contratual. De certo que o tempo despendido pela parte 

reclamante na tentativa de buscar a solução do problema lhe causou 

incômodo. No entanto, no caso vertente configura mero descumprimento 

contratual que, por si só, não tem o condão de causar danos morais, 

notadamente porque não houve lesão aos seus direitos personalíssimos. 

Ademais, a própria parte reclamante confirma na inicial que a empresa 

reclamada promoveu a devolução do valor referente à aquisição do 

produto não entregue. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 23 de abril de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003718-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (REQUERENTE)

JEFERSON CARLOTT (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 DESPACHO Processo: 

1003718-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR LUIZ PICININ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 23 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: 1003718-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUIZ PICININ (REQUERENTE)

JEFERSON CARLOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1003718-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

VALDIR LUIZ PICININ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 23 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010780-66.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIRDE PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Processo: 8010780-66.2014.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15920089, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1003270-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENILDA 

MARSILIA DOMENICO REQUERIDO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, 

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de embargos 

de declaração em face da sentença que reconheceu a revelia das 

reclamadas e reconheceu como incontroversos os fatos alegados, 

condenando as reclamadas ao pagamento dos valores perquiridos na 

inicial. Aduzem as embargantes que apresentaram contestação, 

tempestivamente, a qual não foi observada quando da sentença. Fora 

certificado no Num. 13408435 que o acesso ao feito foi realizado sem o 

token, impedindo que o servidor, ao analisar os autos, tivesse acesso aos 

documentos sigilosos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, denota-se 

que, realmente, a parte reclamada apresentou contestação no prazo legal, 

qual seja, no mesmo dia da audiência de conciliação (Num. 10047552) e, 

embora tenham sido reconhecidos como incontroversos os fatos alegados 

na inicial, fato é que há a necessidade de produção probatória, mormente 

em razão das teses suscitadas pelas reclamadas em contestação. Posto 

isso, CONHEÇO dos embargos de declaração manejados e lhes dou 

PROVIMENTO para REVOGAR a sentença de Num. 10574512. No mais, 

dou regular prosseguimento ao feito e designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 13 de novembro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO MACIEISKI (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANA FIDELES DE DEUS (EXECUTADO)

LUCAS ANDRE DE DEUS VITORIO (EXECUTADO)

 

Processo: 1000396-61.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15920430, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003327-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

JOSIELLY CRISTINE PETERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1003327-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSIELLY CRISTINE PETERS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de 

novembro 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: 1003327-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

JOSIELLY CRISTINE PETERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

 

DECISÃO Processo: 1003327-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

JOSIELLY CRISTINE PETERS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de 

novembro 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: 1001498-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

MARLY NAIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1001498-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLY 

NAIR NOGUEIRA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. 
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Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 

2018, às 15h20min. 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: 1001498-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

MARLY NAIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1001498-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLY 

NAIR NOGUEIRA REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. 

Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 

2018, às 15h20min. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001457-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAS ALVES TORRES (EXECUTADO)

 

Processo: 1001457-20.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico para os 

devidos fins que a carta precatória juntada aos autos, correspondente 

aos Ids. 14552990 e 15920777 não possui qualquer relação com o 

presente processo, razão pela qual efetuei a sua exclusão, no mais 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 Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 14496625, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005103-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

GREGORI MADALOZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1005103-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ZE 

AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Designo para audiência de instrução 

e julgamento o dia 13 de novembro de 2018, às 14h40min. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (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 DESPACHO Processo: 

1000693-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSILENE MACHADO 

ANTUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 13 de novembro 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010780-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA LUCIANA ESTRUZANI DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010780-95.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15921762, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000693-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ROSILENE MACHADO ANTUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 13 de novembro 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: 1000693-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO Processo: 1000693-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ROSILENE MACHADO ANTUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 13 de novembro 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001476-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO MACIEL 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 2018, às 15h00min. 

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: 1001476-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1001476-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ 

FERNANDO MACIEL SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 2018, às 

15h00min. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010541-96.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010541-96.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15924441, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000101-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (EXECUTADO)

 

Processo: 1000101-58.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15924481, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Mauricio Etelvino Oliveira Alves (REQUERIDO)

FURTUNATO JOSE DE MEIRELES (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 reclamada acerca da data 

da audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16:00 horas, ciente de que poderá arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três), sendo que tais testemunhas 

deverão comparecer ao ato independentemente de intimação, ficando 

ciente que o não comparecimento à audiência aprazada, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos pela parte reclamante na petição inicial, 

podendo ser proferida sentença. Observando que o patrono deverá trazer 

a reclamada independentemente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010047-03.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

INJENORTE BOMBAS INJETORAS DO NORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. INOUE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Processo: 8010047-03.2014.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 13706302, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010622-16.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAIXAO FEMININA MODA INTIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DR. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE NÚMERO 

DO PROCESSO: 8010622-16.2011.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 

1.834,88 ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento 
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de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE EXEQUENTE: SNEBUR - KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DA PARTE CREDORA: 

EVANDRO GERALDO VOZNIAK PARTE EXECUTADA: PAIXAO FEMININA 

MODA INTIMA LTDA - ME Valor do débito: R$ 4.320,00 (quatro mil 

trezentos e vinte reais) INTIMANDO: EXECUTADO: PAIXÃO FEMININA 

MODA INTIMA – ME, RUA EDGAR GARCIA DE SIQUEIRA, Nº 618, SALA 

01,CENTRO - SORRISO/MT. (ZONA 01) FINALIDADE: Proceder a 

INTIMAÇÃO da parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença (CÓPIA ANEXA), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC, sendo 

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, 

15 de outubro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judicial Sede do juizado e 

Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: Centro Cidade: Sorriso - MT 

Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-36.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010976-36.2014.8.11.0040 REQUERENTE: APARECIDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-36.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010976-36.2014.8.11.0040 REQUERENTE: APARECIDO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, a presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para 

cumprimento voluntário da obrigação, na forma do art. 523, § 1º, do NCPC, 

ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele 

dispositivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010342-40.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de 

reclamação proposta por EDSON DA SILVA em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Considerando a notícia de que a parte executada 

realizou o pagamento integral da condenação (Id. 11159653), eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará para o levantamento do valor depositado em favor do 

exequente, devendo ser observadas as informações lançadas no Id. 

12403143. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 11 de abril de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010342-40.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de 

reclamação proposta por EDSON DA SILVA em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Considerando a notícia de que a parte executada 

realizou o pagamento integral da condenação (Id. 11159653), eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará para o levantamento do valor depositado em favor do 

exequente, devendo ser observadas as informações lançadas no Id. 

12403143. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 11 de abril de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010342-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010342-40.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Trata-se de 

reclamação proposta por EDSON DA SILVA em face de AVON 

COSMÉTICOS LTDA. Considerando a notícia de que a parte executada 

realizou o pagamento integral da condenação (Id. 11159653), eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o alvará para o levantamento do valor depositado em favor do 

exequente, devendo ser observadas as informações lançadas no Id. 

12403143. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 11 de abril de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002005-79.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1002005-79.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando os 

expediente juntados Ids.12612186 e 12631646, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018 Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010462-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ANDRESON C SOARES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010462-15-2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 14055833, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004696-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

VANDERCI PIANTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente, da decisão e 

documentos referente a consulta do Bacenjud e Renajud (Ids. 15823488 e 

15823486), bem como para indicar bens penhoráveis no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA LIFANTE (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 DESPACHO Processo: 

1002426-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA LIFANTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Intime-se a parte reclamada para juntada, no prazo de dias, do 

Termo de Ocorrência de Inspeção realizado na UC discutida nos autos. 

Após, conclusos. Às providências.

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. 

Compulsando os autos, verifica-se que não houve a citação da segunda 

reclamada Casas Bahia. Assim, dada a fase avançada em que o feito se 

encontra, intime-se o reclamante para que informe se possui interesse no 

prosseguimento do feito quanto à referida reclamada. Caso positivo, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso negativo, voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLY OLIVEIRA KEPPI DEZIDERIO DAL CORTIVO (EXECUTADO)

 

Processo: 1001867-15.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, considerando a 

diligência de ID. 15933683, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 15 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11802736), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006332-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

11802736), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005983-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

SIRLENE ESPINDOLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 1005983-30.2018.8.11.0040 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 10 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 14:50HORAS 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, 15 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

VAGNER ADAO DAGHETTI (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006038-78.2018.8.11.0040 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 10 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 17:30HORAS 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, 15 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

VAGNER ADAO DAGHETTI (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006038-78.2018.8.11.0040 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 10 DE 

ABRIL DE 2019 ÀS 17:30HORAS 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, 15 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

JULIANO TRAMONTINA (ADVOGADO(A))

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003270-19.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BENILDA MARSILIA 

DOMENICO REQUERIDO: ROSIVANIA DA SILVA MEIRA, PRICILLA KELLEN 

SOCORRO DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração 

em face da sentença que reconheceu a revelia das reclamadas e 

reconheceu como incontroversos os fatos alegados, condenando as 

reclamadas ao pagamento dos valores perquiridos na inicial. Aduzem as 

embargantes que apresentaram contestação, tempestivamente, a qual não 

foi observada quando da sentença. Fora certificado no Num. 13408435 

que o acesso ao feito foi realizado sem o token, impedindo que o servidor, 

ao analisar os autos, tivesse acesso aos documentos sigilosos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, denota-se que, realmente, a parte reclamada 

apresentou contestação no prazo legal, qual seja, no mesmo dia da 

audiência de conciliação (Num. 10047552) e, embora tenham sido 

reconhecidos como incontroversos os fatos alegados na inicial, fato é que 

há a necessidade de produção probatória, mormente em razão das teses 

suscitadas pelas reclamadas em contestação. Posto isso, CONHEÇO dos 

embargos de declaração manejados e lhes dou PROVIMENTO para 

REVOGAR a sentença de Num. 10574512. No mais, dou regular 

prosseguimento ao feito e designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 13 de novembro 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003327-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA KASSIEEN SUZIN (ADVOGADO(A))

DIEGO PIVETTA (ADVOGADO(A))

JOSIELLY CRISTINE PETERS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003327-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIELLY CRISTINE PETERS 

REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro 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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001498-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato (ADVOGADO(A))

MARLY NAIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001498-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARLY NAIR NOGUEIRA 
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REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 13 de novembro de 2018, às 

15h20min. 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005103-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZE AUGUSTO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

(REQUERENTE)

GREGORI MADALOZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005103-72.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ZE AUGUSTO CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos 

etc. Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 13 de 

novembro de 2018, às 14h40min. Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se 

no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da 

Lei nº 9.099/95. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010842-77.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULUG SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E ALUGUEL DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010842-77.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: CONSTRULUG SORRISO 

COMERCIO DE MAQUINAS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

EXECUTADO: FRANCIELE APARECIDA DA SILVA Vistos etc. Consoante 

Enunciado nº 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”. Desta feita, não garantido o Juízo 

no presente caso, REJEITO, por ora, os presentes embargos (ID 

15919966). No mais, nos termos do artigo 792, §4º, do NCPC, determino a 

intimação dos terceiros adquirentes dos veículos indicados pelo 

exequente para, querendo, opor embargos de terceiros, no prazo de 

quinze dias, mediante observância do endereço constante nos extratos 

em anexo. Frustrada a intimação, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, informar o endereço atualizado, procedendo-se, na sequência, 

a intimação dos terceiros. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

CARLINHOS ROMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000900-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CARLINHOS ROMANO 

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

Considerando que não houve, até a presente data, intimação da sentença 

prolatada em Num. 13441578, não ocorrendo, portanto, o trânsito em 

julgado de tal comando judicial, recebo o pedido de Num. 15714529, o qual 

visa a nulidade da sentença pela existência de pedido de desistência 

precedente à prolação da sentença, como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, LHES DOU 

PROVIMENTO. Isso porque, o autor, antes da prolação de sentença em 

questão, pugnou pela desistência da ação (Num. 10471426), pedido que 

deve ser acolhido. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU 

PROVIMENTO, para REVOGAR a sentença prolatada em Num. 13441578 e, 

atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGAR o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento 

de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006038-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

VAGNER ADAO DAGHETTI (REQUERENTE)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006038-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VAGNER ADAO DAGHETTI 

REQUERIDO: CONCRENOP CONCRETOS SINOP 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 que a reclamada se 

abstenha de inserir o débito discutido na presente demanda em cadastros 

de inadimplentes, até o julgamento final da ação, sob pena de multa por 

descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos reais). 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA STUANI (EXEQUENTE)

MAURO ANTONIO STUANI (EXEQUENTE)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA (ADVOGADO(A))

MARILIA LACERDA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010163-38.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: VILMA DA SILVA STUANI, 

MAURO ANTONIO STUANI EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES 

AEREOS LTDA Vistos etc. Intime-se o exequente a INDICAR/DETALHAR os 

NOMES/ENDEREÇOS das OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO 

que pretende a requisição/constrição, no prazo de 30 dias. Indicados, 

intime-se, REQUISITANDO a CONSTRIÇÃO DE VALORES encontrados, 

através de operações de CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO, até o valor 

atualizado da execução, conforme requerido, limitado a 30% do valor 

disponível mensalmente. Respondendo, as operadoras, a INEXISTÊNCIA 

DE MONTANTE a ser bloqueado, intime-se o credor para, no prazo de 

cinco dias, indicar bens penhoráveis, sob pena de arquivamento. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002693-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR CHESINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002693-07.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: PAULO CESAR CHESINI Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, em que, entre um ato e outro, parte reclamante informou que 

o reclamado efetuou a quitação do débito, requerendo a extinção do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Considerando que a 

parte reclamada efetuou o pagamento da dívida, objeto da inicial, 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: 1001216-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS (ADVOGADO(A))

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO GENOVEZ DAMIANO (EXECUTADO)

MARIA ALICE ZAFFALON DAMIANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001216-80.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

LUIZ EDUARDO GENOVEZ DAMIANO, MARIA ALICE ZAFFALON DAMIANO 

Vistos etc. Compulsando os autos se constata que o exequente, 

devidamente intimado para dar andamento processual, juntando o acordo 

que alega que celebrou com o executado, quedou-se inerte. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ BELLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001059-73.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: ANELISE INES ANDRUCHAK 

EXECUTADO: ADEMIR LUIZ BELLE Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que o executado não 

foi localizado para citação no endereço indicado nos autos. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001844-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES (ADVOGADO(A))

SIMONE PILONI ZORTEA (ADVOGADO(A))

MAGDA TEREZINHA TURELLA ZANOLLA (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: 

1001844-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAGDA TEREZINHA TURELLA 

ZANOLLA 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/consumo (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 11.365,78, 

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, consistente em desvio no borne do medidor, 

consoante fotos e termo de ocorrência e inspeção, devidamente assinado 

pelo consumidor, juntados em Num. 15251137, documentos que não foram 

objeto de qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. 

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, na inversão da entrada dos 

cabos de energia no borne do medidor. Ademais, importante registrar que 

a inspeção no medidor não é objeto de notificação prévia visando evitar 

que haja correção de eventual desvio antes da vistoria. De outro norte, a 

irregularidade encontrada só pode ocorrer por ação humana, sendo 

desnecessária a demonstração, pela concessionária, da responsabilidade 

da reclamante, mas tão somente de que ela foi beneficiada pelo registro 

inferior do consumo de energia elétrica, autorizando a recuperação do 

consumo. Outrossim, 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. 15250897, 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 – 
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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 (artigo 130). 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$11.365,78, 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: 1001412-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RICARDO SOARES (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001412-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBER RICARDO SOARES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Trata-se de ação em que relata a parte autora que em meados de 2015 

firmou contrato de telefonia e internet com a requerida no valor de R$76,50 

mensais, tendo sido efetuada a instalação da TV por assinatura e sido 

fornecido um chip para instalação da internet. Diz que após alguns meses 

de uso, em virtude da má qualidade do serviço prestado solicitou o 

cancelamento da internet, sendo informada que não teria como cancelá-lo 

pois o mesmo ainda estava pendente de instalação, o que é absurdo, visto 

que estava utilizando o mesmo. Relata que desde então desinstalou o chip 

do aparelho e passou a não utilizar mais internet, entretanto as faturas 

continuaram chegando (menciona protocolos). Foi deferida a tutela de 

urgência requerida e a inversão do ônus da prova. A requerida contesta 

afirmando a regularidade dos débitos pendentes, dizendo que não houve 

solicitação de cancelamento. Diz que a parte autora utilizou a linha e 

realizou diversos pagamentos. Pugna pela improcedência da demanda. 

Afirma que há em aberto o valor de R$296,81, referente aos meses de 

janeiro a maio de 2016. Aduz inexistir dano moral. Não se pode perder de 

vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. (...) Acresça-se que houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude das cobranças impugnadas pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de cobranças tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade das mesmas. O cerne da questão no 

presente processo está na informação da parte autora de que cancelou o 

serviço e continuou a ser cobrada pelo mesmo. A mesma cita dois 

protocolos em que refere ter solicitado o cancelamento. A parte requerida, 

por sua vez, nada diz a respeito dos protocolos citados pela parte autora, 

limitando-se a tecer considerações acerca da contratação dos serviços e 

do não cancelamento. Em contestação alega a requerida que as 

cobranças são dos meses de janeiro a maio de 2016, após o 

cancelamento que o autor alega ter feito no final de 2015. Assim, tenho 

poderia a requerida provar que houve utilização do terminal móvel após a 

data do cancelamento, entretanto, não há prova do uso. Indesviável, 

assim, a conclusão no sentido de que a cobrança impugnada carece de 

legitimidade. Quanto aos danos morais, vale salientar que não houve prova 

efetiva da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos 

de crédito, pois não foi juntado aos autos extrato do SPC/SERASA que 

comprove a mesma, mas apenas e tão somente ameaça de inscrição, o 

que por si só não gera dano moral. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E DANOS 

MORAIS. CORSAN. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DE ÁGUA. DEMANDADA 

QUE APÓS DOIS ANOS PROCEDEU Á RELIGAÇÃO SEM PEDIDO DA 

AUTORA E SEM QUALQUER AVISO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

FALHA NA ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. DANO MORAL 

INEXISTENTE. APENAS AMEAÇA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVAÇÃO. RECURSO DA RÉ 

PROVIDO NO PONTO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007321987, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/04/2018) (grifo 

intencional). DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória para declarar a inexistência dos 

débitos impugnados nos meses posteriores a dezembro de 2015, 

confirmando a medida liminar concedida, determinando que a reclamada se 

abstenha de efetuar cobranças bem como inscrever o nome do autor em 

cadastros restritivos em virtude de tais débitos. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 24 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001462-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEI MARTINS NASCIMENTO ENGELS (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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001462-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSICLEI MARTINS 

NASCIMENTO ENGELS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer pugnando pela condenação da reclamada na 

transferência da unidade consumidora n. 6/531896-9 para o nome do 

autor, livre de multa ou débitos inerentes ao antigo locatário. A tutela 

antecipada fora deferida no Num. 12542533. A reclamada contestou a 

ação, aduzindo que cumpriu com a tutela antecipada, transferindo a 

titularidade da UC para o nome do autor. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que em razão da inadimplência do 

antigo inquilino do imóvel, usuário da Unidade Consumidora, a parte 

recorrida não conseguiu efetuar a transferência da unidade. Não pode a 

empresa recorrente compelir a recorrida ao pagamento dos débitos que 

foram contraídos por terceiro. Segundo remansosa jurisprudência, é 

vedada à empresa condicionar a transferência da titularidade da unidade 

consumidora ao pagamento de débito de terceiro, antigo morador. Assim, a 

dívida em questão não pode ser exigida da autora como condição para ter 

a UC cadastrada em seu nome, pelo simples fato de que não foi usuária do 

serviço. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o 

efeito de confirmar a tutela antecipada concedida nos autos. 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. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001854-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDA RENATA DA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em DANOS 

MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a 

alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida que não lhe pertence. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada não se desincumbiu 

do seu ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como a validade do débito ora apontado em nome da reclamante, nos 

termos do art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual deve ser reconhecida como 

inexistente a relação jurídica entre as partes. Aliás, impende pontuar que 

os documentos apresentados pelo reclamado não possuem qualquer 

assinatura da parte autora, comprovando a contratação dos produtos, na 

modalidade de consultora de vendas. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome da autora foi negativado em decorrência de 

indébito, 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. (...). (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito – conforme consulta 

realizada por este Juízo: 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, determinando que a reclamada proceda 

com a imediata baixa dos referidos débitos, no prazo máximo de 05 dias, 

sob pena de multa, no valor de R$500,00; bem como para CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante 

de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros 

legais, a partir do evento danoso (398, do CC). 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003207-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003207-57.2018.8.11.0040. AUTOR(A): WILSON MOREIRA DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de reclamação em 

que o reclamante controverte multa de trânsito, sob a alegação de que a 

quantidade do excesso de peso constante na notificação de autuação 

destoa do real excesso constatado por ocasião da infração, pugnando 

pela nulidade da multa aplicada, bem como danos materiais e morais. O 

requerido rechaça as alegações, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, razão assiste 

ao autor, visto que no auto de infração consta claramente que o excesso 

de peso constatado foi de 310kg, consoante campo 5.21 do auto de Num. 

13704270 – p. 1. No entanto, por ocasião da notificação do lançamento da 

multa constou como excesso 13.550kg (Num. 13704270 – p.2), montante 

que, na realidade, corresponde ao valor considerado como mínimo para 

apuração do excesso, consoante campo 5.20 do auto de infração de Num. 

13704270 – p.1. Exala daí, portanto, que o valor da multa deve ser 

adequado à infração cometida pelo autor (excesso de peso de 310kg). Por 

outro lado, é firme o entendimento de que os danos materiais devem ser 

cabalmente comprovados. In casu, além de o autor apenas estimar que 

eles não seriam inferiores a vinte salários mínimos, não demonstrou, 

minimamente que seja, a sua ocorrência, limitando-se a arguir que estaria 

impedido de exercer sua profissão de motorista autônomo pelo fato de não 

conseguir licenciar seu veículo ante a existência da multa com valor 

equivocado, sem, contudo, como sobredito, acostar qualquer elemento de 

convicção à respeito. Ademais, quando noticiou nos autos que uma de 

suas contratantes lhe deu prazo de 30 dias para regularização do 

licenciamento do veículo (Num. 13736958), foi deferida liminar para que o 

DETRAN procedesse ao licenciamento, independentemente do 

recolhimento da multa (Num. 14213978). Portanto, inexistindo 

comprovação da ocorrência de danos materiais, bem como de seu 

montante, de rigor a improcedência de tal pedido. Da mesma forma, no que 

tange ao dano moral pleiteado, verifica-se que não está caracterizado no 

caso em questão. Isso porque, 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 de situação 

vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Na hipótese dos autos, os 

entraves enfrentados pelo reclamante, não configura causa suficiente a 

lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos 

morais indenizáveis, especialmente porque não houve 
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negativação/protesto do nome do autor. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, determinando que o réu 

ESTADO DE MATO GROSSO, proceda à readequação da multa por 

excesso de peso derivada do auto de infração MTA00134580, para que 

passe a constar como valor da infração o correspondente ao excesso de 

310kg, nos exatos termos do artigo 231, V, do CTB. No mais, CONFIRMO a 

liminar deferida até a readequação do valor da multa, a partir de quando 

passará a ser exigível do reclamante. 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: 1001984-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001984-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADRIANO ANDRE DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a autora sustenta que adquiriu 

um celular, no valor de R$2.000,00, sendo que o mesmo apresentou 

defeito e, após encaminhá-lo para assistência técnica, retornou sem o 

reparo, eis que constatados pontos de oxidação incompatíveis com a 

cobertura da garantia. Assim, requer sejam as reclamadas condenadas a 

substituir o produto e/ou proceder com a restituição do valor pago, bem 

como condenadas em danos morais. 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. A parte autora alega que adquiriu um produto, no 

valor de R$2.000,00 sendo que o mesmo apresentou defeito, sendo 

encaminhado à assistência técnica, onde obteve laudo informando que o 

aparelho não havia sido consertado, em virtude da perda da garantia por 

mau uso. Pois bem, em análise dos documentos juntados aos autos, 

mormente o relatório técnico de Num. 12806732 – pags. 04 e 05, constato 

que não houve, pelas reclamadas, o conserto do aparelho celular, eis que 

os defeitos apresentados eram decorrentes de mau uso (oxidação). Em 

que pese a parte reclamante ter alegado que o produto se encontra na 

garantia, fato é que o defeito identificado afasta a referida garantia do 

produto. Outrossim, não houve, pelo reclamante, a desconstituição da 

prova (laudo técnico realizado pela reclamada), bem como não trouxe aos 

autos qualquer documento indicando a origem do problema, que tivesse 

indícios capazes de macular ou tornar duvidoso o laudo técnico elaborado 

pela assistência técnica autorizada. Desta forma, restando comprovado 

nos autos o mau uso do produto pelo consumidor, não faz jus ao pleito 

indenizatório. Sobre o tema: “RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. 

PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO 

EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, CPC. APARELHO CELULAR. VICIO NO PRODUTO. 

LAUDO EFETUADO POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE 

CONSTATANDO OXIDAÇÃO. VÍCIO NO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO QUE 

EVIDENCIA QUE O VÍCIO DECORREU DE MAU USO. EXCLUDENTE DE 

GARANTIA. IMPROCEDENTE. Se as provas e informações existentes nos 

autos são suficientes para o deslinde da causa, anula-se a sentença que 

reconheceu a incompetência do Juizado Especial, por complexidade da 

causa. Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve 

ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no § 3º 

do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Restando evidenciado, por 

meio de laudo técnico, que ocorreu a perda da garantia do aparelho celular 

em virtude do mau uso, afasta-se o dever de substituição do produto 

defeituoso ou da restituição do valor pago, bem como de eventual direito a 

indenização por dano moral, diante da excludente de responsabilidade 

(grifei)”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, 

J. 05/04/2018, DJE 06/04/2018) Como cediço, o uso inadequado do 

aparelho celular constitui excludente de responsabilidade, isentando as 

empresas demandadas de qualquer responsabilidade civil. Assim, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

constante na inicial. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, 

da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001991-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ESTEVES SANCHES (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: 

1001991-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO ESTEVES SANCHES 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo a fatura de água com vencimento em 

10/08/2017 (R$595,84), sob o argumento de que, em janeiro do ano de 

2013, recebeu uma multa, no valor de R$262,08, em razão de 

irregularidade no hidrômetro, o qual não foi trocado pela reclamada à 

época, sendo que, novamente, em 10/10/2016, recebeu nova notificação 

de multa por irregularidade no mesmo hidrômetro, o qual somente veio a 

ser trocado após a referida notificação. A reclamada, em sede de 

contestação, 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. 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 

ser inexigível a cobrança de nova multa decorrente de irregularidade no 

hidrômetro, constatada em 10/10/2016, eis que, quando da primeira 

constatação da irregularidade, no ano de 2013, não houve, pela 

reclamada, a troca do hidrômetro, mas, tão somente, a cobrança de multa. 

Sustenta que somente houve a troca do hidrômetro, pela reclamada, após 

a segunda notificação no ano de 2016. A reclamada, por sua vez, afirma 

que não houve falha na prestação de serviço e que os valores cobrados 

são referentes a uma nova multa por irregularidade. 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 se houve a constatação da irregularidade, no longínquo 

ano de 2013, do hidrômetro n. Y08G082867, caberia à reclamada 

proceder com a troca do mesmo, a fim de evitar novas cobranças de 

multas por irregularidades, o que somente o fez em outubro do ano de 

2016, pelo hidrômetro de n. Y16S427527, após a emissão de nova 

notificação do reclamante pela irregularidade no mesmo hidrômetro. Assim, 

havendo falha no serviço prestado pela reclamada, na ausência da troca 

do hidrômetro irregular, cuja constatação se deu no ano de 2013, não 

pode o consumidor ser responsabilizado pelo pagamento de nova multa, 

decorrente do mesmo hidrômetro, cuja requerida possuía conhecimento 

que se encontrava com irregularidades. No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude, tampouco providenciou inscrição do débito em cadastros de 

proteção ao crédito e/ou suspensão do fornecimento de água, não tendo a 

parte reclamante sofrido qualquer prejuízo. 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 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. Nesse sentido, 

calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 
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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 

pelo reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 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 10/08/2017 (R$ 595,84), 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. 

No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. 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. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001989-91.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos etc. 

Trata-se de reclamação sob a alegação de que entregou o recibo de 

transferência do veículo sinistrado com perda total à seguradora ré, porém 

esta não teria efetivado a transferência, gerando débitos que lhe 

impossibilitaram de participar de certame licitatório, pugnando pela 

determinação para que a ré proceda a transferência do veículo, bem como 

danos morais. A reclamada rechaçou as alegações autorais, indicando 

que a autora poderia ter evitado a celeuma com a simples comunicação de 

venda ao DETRAN (Num. 15178947). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Pois bem, inicialmente deve ser esclarecido à reclamada que a efetivação 

da transferência da propriedade do veículo é DEVER do novo 

proprietário/comprador (in casu, a reclamada), a qual deve ser efetivada 

no prazo de 30 dias, nos exatos termos do artigo 123, §1º, do CTB. A 

previsão contida no artigo 134, diz respeito à sanção administrativa a ser 

aplicada ao antigo proprietário caso não comunique à venda e o novo 

proprietário não proceda a transferência, qual seja: responsabilidade 

solidária com relação às penalidades impostas até a data da comunicação. 

Portanto, a ausência de comunicação de venda do veículo não retira a 

responsabilidade dos eventuais danos causados pelo comprador 

(reclamada) em face do vendedor (reclamante), já que compete a este 

efetivar a transferência, notadamente quando lhe entregue o recibo para 

tanto, o que ocorreu no caso dos autos (fato incontroverso). Nesta toada, 

restou incontroverso, ainda, que a reclamada não procedeu com os 

ditames legais para proceder a transferência do veículo para o seu nome, 

fazendo-o somente após o deferimento da liminar (Num. 13097679), com o 

que, neste ponto, o pedido inicial deve ser acolhido. Com relação aos 

danos morais, verifica-se que a reclamante se trata de pessoa jurídica, 

possuindo, portanto, honra objetiva, circunstância que demanda 

comprovação cabal de que sua reputação foi abalada perante a 

sociedade. Sobre o tema: E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

LUCROS CESSANTES - LINHA TELEFÔNICA MÓVEL - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA 

OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, 

restou incontroverso a suspensão do serviço de telefonia móvel da 

recorrente, de forma indevida.2- Apesar da pessoa jurídica poder sofrer 

abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, 

somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência 

dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente 

nos presentes autos.3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 1002562-66.2017.8.11.0040. Rel. Valdeci Moraes Siqueira, J. 

17/08/2018, DJE 22/08/2018) Sendo assim, da análise detida do presente 

feito não se verifica a comprovação de que os fatos narrados culminaram 

em abalo à imagem e credibilidade da reclamante perante à sociedade, 

notadamente porque dos documentos acostados se extrai que a certidão 

que constatou a existência de débito de IPVA da motocicleta entregue à 

reclamada foi emitida em 10/04/2018 (Num. 12810926), sendo que na 

mesma data houve o pagamento do IPVA em aberto no valor de R$ 28,83 

(Num. 12810971), atitude adotada pela reclamante, muito provavelmente, 

para que houvesse a baixa do débito, possibilitando sua participação no 

certame licitatório, já que inexiste comprovação da impossibilidade de tal 

participação. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, condenando a reclamada na obrigação de fazer consistente na 

transferência do veículo placa KAI1334, a qual já foi cumprida, consoante 

comprovante de Num. 13097679, confirmando a liminar deferida no 

alvorecer da demanda. 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: 1005274-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI (ADVOGADO(A))

GABRIELA AGOSTINI BURTET (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005274-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIELA AGOSTINI BURTET 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Pretende o autor seja a ré compelida a fornecer-lhe o 

diploma do Curso de Administração, concluído em 17/02/2016. Postula, 

ainda, indenização por dano moral, em razão da demora na entrega do 

diploma. A instituição requerida, na contestação, sustenta, preliminarmente 

a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, diz que o diploma foi 

confeccionado em 07/07/2017 e entregue à autora em 03/05/2018. Alega 

inexistir ato ilícito. Primeiramente, constato que a ação versa sobre 

questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços 

firmado entre a autora e a demandada, sendo competente para o 

julgamento a Justiça Estadual, conforme entendimento do STJ. Cumpre 

referir que a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, 

da CF, pressupõe o interesse da União, o qual não verifico estar presente 

no caso dos autos. Inexiste dúvida sobre a falha no serviço prestado pela 

requerida, não se justificando a demora no fornecimento ao autor de seu 

diploma de conclusão do Curso de Administração. Ressalte-se que a 

autora concluiu o curso em 18/12/2015, tendo colado grau em 17/02/2016, 

e a presente ação foi ajuizada em 11/10/2017, evidenciando a inércia da 

instituição de ensino demandada em entregar-lhe o diploma. Vale ressaltar, 

ainda, que a autora tentou resolução da questão no PROCON (ID 

10272167) em 28/06/2017, não tendo a requerida comparecido à audiência 

para resolução do problema, embora devidamente intimada. Inequívoca a 

ocorrência de dano moral, sendo ilícita a recusa da ré em cumprir a 

obrigação que lhe cabia de providenciar na entrega do diploma logo após a 

conclusão do curso pela autora. Tal omissão da instituição de ensino 

certamente causou prejuízos ao autor também na esfera psíquica, 

impedindo-o de dar continuidade aos seus estudos através de um curso 
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de pós-graduação, na busca de um emprego, etc. Entendo razoável, na 

espécie, arbitrar o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizados pelo INPC a partir da data da publicação da presente sentença, 

mais juros legais contados da citação, não se justificando uma 

indenização em valor mais elevado, na ausência de prova de que o fato 

causou repercussões mais graves na vida do autor. Por fim, o pedido de 

cumprimento de obrigação de fazer restou sem objeto, uma vez que o 

diploma foi entregue à autora no curso da lide (ID14183458). DISPOSITIVO 

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar a 

requerida a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da publicação da 

sentença, mais juros legais contados da citação. O pedido de cumprimento 

de obrigação de fazer restou sem objeto. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de 

setembro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001997-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA LOPES NASCIMENTO (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: 

1001997-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZA LOPES NASCIMENTO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação pugnando danos morais e materiais, sob a alegação de que a 

água fornecida pela reclamada veio suja (com barro), culminando com a 

perda das roupas que estavam na máquina de lavar, as quais mancharam. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a 

incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, defendeu a inexistência de má prestação de serviços, bem 

como inexistência de comprovação dos danos materiais e morais alegados 

(Num. 15300041). 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. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na 

ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo o cabimento da inversão do ônus da 

prova, in casu, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. 

Com efeito, a reclamante indica que a água fornecida pela reclamada veio 

suja (barrenta), ocasionando a perda de 21 peças de roupa que estavam 

dentro da máquina e mancharam, não limpando mais. A reclamada, por sua 

vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os valores 

cobrados refletem o consumo real, baseando-se em um laudo de vistoria 

realizado em 03/01/2018, no qual teria sido comprovada a inexistência de 

qualquer irregularidade (Num. 15300041). Ocorre que tal documento não 

se presta a finalidade a que se propõe, visto que tal vistoria foi realizada 

em 01/2018, ou seja, mais de três meses depois da ocorrência 

(29/09/2017 – Num. 12814166). 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 inexistência de falha na 

prestação de serviços. 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 houve falha na prestação de serviços, notadamente 

porque as fotos juntadas na inicial demonstram que a água estava 

bastante suja e que as roupas ficaram manchadas (Num. 12814178). Com 

relação aos danos materiais a reclamada se opõe ao valor indicado pela 

reclamante, sob a arguição de que ela não possui as notas fiscais dos 

produtos. Porém, das fotos juntadas com a inicial se extrai que várias 

peças de roupa estavam dentro da máquina (Num. 12814178), as quais 

ficaram totalmente manchadas, a exemplo da camiseta retratada na 

imagem de Num. 12814178 – p. 5, sendo desnecessária a juntada de 

notas fiscais, especialmente por se tratarem de roupas e uniformes, 

sendo que ordinariamente não se guardam tais comprovantes de bens 

desta natureza. Ademais, considerando que o valor apresentado (R$ 

2.000,00) não destoa da quantidade de peças de roupas avariadas (21), 

pelo preço médio, o acolhimento do pleito é medida que se impõe. Por outro 

lado, no que tange ao dano moral pleiteado, entendo que não está 

caracterizado no caso em questão, porquanto 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 

de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 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. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, CONDENANDO a reclamada a pagar à 

reclamante danos materiais no valor de R$ 2.000,00, devidamente 

corrigidos pelo INPC e com juros legais desde a citação. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001098-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação em que 

sustenta a parte autora que iniciou os estudos na instituição requerida em 

2012/2, entretanto, não gostou do curso de Administração, tendo efetuado 

o trancamento no início de 2013. Em agosto de 2013 buscou o campus da 

instituição requerida na cidade de Sinop/MT para frequentar o curso de 

Arquitetura e Urbanismo, sendo informado que não poderia realizar 

matrícula pois o curso de Administração não havia sido suspenso, mas 

sim aditado, tendo o autor pagado por um serviço sem utilizá-lo. Relata só 

ter conseguido ingressar no curso de Arquitetura em 2014/2. Pleiteia o 

reembolso do valor pago indevidamente. A parte requerida arguiu a 

preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte requerida. Com efeito, cinge-se a controvérsia em relação ao 

contrato de prestação de serviço educacionais firmado entre as partes, 

com pagamento realizado por meio do FIES – Fundo de Financiamento 

Estudantil, disposto na Lei nº 10.260/2011. A referida Lei regulamentou a 

utilização do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, 

apresentando as regras gerais de operacionalidade do FIES. Dessa 

maneira, no que se refere a valores a serem restituído em razão de 

cobranças indevidas, dispõe a lei que os encargos indevidos devem ser 

ressarcidos para o fundo financiador, como se vê: Art. 4o São passíveis 

de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de 

ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da 

Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que 

estejam regularmente matriculados. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 

2010) (...) § 4o Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais 

referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos 

regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive 

aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual. (Incluído pela 

Lei nº 11.552, de 2007). § 5o O descumprimento das obrigações 

assumidas no termo de adesão ao Fies sujeita as instituições de ensino às 

seguintes penalidades: (Incluído pela Lei nº 11.552, de 2007). (...) II – 

ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente 

cobrados, conforme o disposto no § 4o deste artigo, bem como dos 
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custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes 

financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à 

data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo. 

(Incluído pela Lei nº 11.552, de 2007). Ainda, entendo que caso o valor 

seja restituído para o estudante poderá acarretar em desvirtuamento do 

financiamento, cuja finalidade é de financiamento estudantil com taxa e 

carência melhores que a do mercado. Se não bastasse isso, é certo que o 

pagamento do benefício é realizado para a instituição de ensino por meio 

de título da dívida pública e não por valores em espécie, o que prejudicada 

o pedido do autor para restituição dos valores, vejamos: “Em suma, o 

estudante formaliza contrato com o agente financeiro, o qual possui a 

titularidade do direito de cobrar e executar os contratos inadimplentes. O 

agente financeiro é o responsável em repassar os retornos financeiros ao 

agente operador (FNDE), e este fiscaliza e gerencia as atividades 

exercidas pelas instituições financeiras, bem como realiza os respectivos 

repasses em títulos da dívida pública, relativos aos encargos educacionais 

do curso, às entidades mantenedoras de instituições de ensino superior. 

Nesse viés, depreende-se que o FIES envolve diversas relações jurídicas 

as quais são instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a União, 

como financiadora do crédito; o estudante, como beneficiário; a Instituição 

de Ensino Superior não gratuita; o FNDE, como agente operador, e por fim, 

as Instituições Financeiras, como agentes financeiros.” (destaquei) 

(h t tp : / /www.agu.gov .br /page/conten t /de ta i l / i d_con teudo /186905  - 

acessado em 22.01.2018) Assim, a devolução do valor pecuniário 

pretendido pela parte autora implica na deformação jurídica do instituto do 

financiamento tratado pela mencionada Lei n.º 10.260/2011, sem se 

permitir a manifestação de outras partes envolvidas no programa 

educacional, uma vez que há interesse jurídico de Ente Público federal 

(FNDE), Com efeito, resta configurada a incompetência dos Juizados 

Especiais Cíveis estaduais e, por conseguinte, a extinção do feito sem 

resolução de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino por 

julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II 

da Lei nº 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 25 de setembro 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: 1001998-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIN ZAMBIASI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001998-53.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NATALIN ZAMBIASI 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimentos em julho, 

agosto e setembro/2014, sob a arguição de que seriam abusivas, eis que 

não refletem 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. 

No mérito, defendeu a regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. 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, tendo a reclamada se desincumbido 

satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do arcabouço 

probatório constante nos autos, pela simples leitura do consumo 

registrado na UC, constante nas faturas juntadas pela autora na inicial, 

contato que o consumo no imóvel é variável, não há como se ter uma 

média, pois tem mês que o consumo é elevado, bem como em outros 

meses não . Ademais, nos meses questionados, conforme se vê pelas 

faturas anexas na inicial, houve a leitura por hidrômetro, pois constam 

como “LIDOS” (Num. 12815223). Assim, entendo que os valores das 

faturas questionadas são devidos, uma vez que restou comprovado que o 

medidor registrou leitura - o real consumo da Reclamante. De outro modo, 

houve a juntada, pela reclamada, da vistoria realizada na residência, não 

constatando nenhum erro no medidor (Num. 15316612). Tecidas tais 

considerações, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000520-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (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 SENTENÇA Processo: 

1000520-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por ANGELA 

MARIA DE MATOS em face de UNIC SORRISO LTDA., em que pretende: a) 

a declaração de inexistência de débito frente à reclamada; b) a 

condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

reclamante sustenta que fez o vestibular no campus da Unic/Sorriso, para 

testar seu conhecimento, mas não com o intuito de cursar imediatamente, 

haja vista que não havia ainda concluído o ensino médio, requisito para 

iniciar a graduação. Diz que após a várias insistências da reclamada 

compareceu ao campus e assinou o contrato, mesmo explicando que não 

poderia cursar. Conquanto não tenha comparecido ao curso ofertado pela 

reclamada, foi surpreendida com uma anotação em órgãos de proteção ao 

crédito por ele efetuada. A empresa reclamada apresentou contestação. 

Em síntese, alega que a reclamante compareceu ao campus e assinou 

contrato para iniciar o curso, pagando, inclusive, a primeira parcela 

promocional. Sustenta que a reclamante também efetuou a contratação do 

PEP (Parcelamento Estudantil Privado), demonstrando interesse em cursar 

o curso de Direito. Demonstra a inexistência de conduta ilícita, reforçando 

a existência de contratação por parte da reclamante de e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Pois bem, no que diz com o mérito, não 

se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” É sabido da exigência do 

estabelecimento de ensino requerido no sentido de que, para que a 

matrícula fosse efetivada, o aluno tivesse concluído o ensino médio antes 

do processo seletivo. Sabe-se também que, por força do artigo 44, II, da 

Lei 9.394/96, o candidato a vestibular que não tenha concluído o ensino 

médio ou equivalente não tem direito à matrícula em curso de graduação. 

No caso dos autos, está evidente que a ré não poderia ter efetivado a 

matrícula do autor, uma vez que, nem à época do vestibular, tampouco à 

data da efetivação da matrícula, comprovou ter concluído o ensino médio. 

Sucede que o demandante, após ter se inscrito no vestibular - o qual 

poderia estar fazendo como um mero treino, porquanto para a inscrição no 
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processo seletivo não se exige comprovação de conclusão no ensino 

médio - logrando aprovação, teve indevidamente efetivada sua matrícula, 

posto que não reunia condições básicas para o ingresso em nível 

superior. Corroborando, menciono, ainda, que artigo acima referido dispõe 

que será anulada a classificação dos candidatos que não apresentarem o 

requisito no momento da primeira fase da matrícula. Mesmo diante da 

contratação, clarividente que a reclamante ainda não possuía as 

condições para realizar o curso, ainda não tinha concluído o ensino médio. 

A Reclamada tinha a obrigação de recusar a contratação diante da 

situação supramencionada. Mais ainda, jamais poderia ter inscrito o nome 

da autora em cadastros de inadimplentes por não ter pagado as 

mensalidades de um curso que não poderia cursar. Entretanto, no caso 

concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes (ID13790766). Tal entendimento já está 

consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Quanto ao pedido de 

repetição em dobro, o mesmo só tem cabimento quando a parte paga por 

dívida que venha posteriormente a ser declarada indevida, o que não 

ocorreu nos autos, visto que não houve pagamento do débito. Face ao 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito com relação ao contrato AG00000002874745 no valor de 

R$1.737,60, bem como quaisquer outras cobranças com relação a tal 

contrato, sob pena de multa do dobro do valor indevidamente cobrado, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Submeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de setembro 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: 1002000-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DE SOUSA (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: 

1002000-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ELIAS DE SOUSA 

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/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 9.138,16, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito e 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 (Num. 15250255). 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 do reclamante, consistente em desvio nos bornes do medidor, 

consoante fotos e termo de ocorrência e inspeção juntados em Num. 

15250259, documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova 

capaz de macular a sua idoneidade. 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, em desvio no borne do medidor, anomalia que foi devidamente 

regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do 

medidor. De outro norte, a irregularidade encontrada só pode ocorrer por 

ação humana, sendo desnecessária a demonstração, pela 

concessionária, da responsabilidade do reclamante, mas tão somente de 

que ele foi beneficiado pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. Oportuno ressaltar ainda 

que a imprescindibilidade de notificação prévia do consumidor se dá 

quando o medidor é retirado e encaminhado para o órgão oficial para 

perícia, o que, como sobredito, não é o caso dos autos, sendo que, por 

óbvio, a inspeção de rotina em unidade consumidora (caso em análise) 

não é objeto de notificação prévia visando evitar que haja correção de 

eventual desvio antes da vistoria. Ademais, é de fácil percepção que após 

a correção da irregularidade houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora do reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 15250259 – p. 13, 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 (artigo 130). 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, REVOGANDO a liminar deferida no alvorecer da demanda. 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: 1002000-23.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 108 de 465



Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DE SOUSA (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: 

1002000-23.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE ELIAS DE SOUSA 

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/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$ 9.138,16, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito e 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 (Num. 15250255). 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 do reclamante, consistente em desvio nos bornes do medidor, 

consoante fotos e termo de ocorrência e inspeção juntados em Num. 

15250259, documentos que não foram objeto de qualquer alegação/prova 

capaz de macular a sua idoneidade. 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, em desvio no borne do medidor, anomalia que foi devidamente 

regularizada no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do 

medidor. De outro norte, a irregularidade encontrada só pode ocorrer por 

ação humana, sendo desnecessária a demonstração, pela 

concessionária, da responsabilidade do reclamante, mas tão somente de 

que ele foi beneficiado pelo registro inferior do consumo de energia 

elétrica, autorizando a recuperação do consumo. Oportuno ressaltar ainda 

que a imprescindibilidade de notificação prévia do consumidor se dá 

quando o medidor é retirado e encaminhado para o órgão oficial para 

perícia, o que, como sobredito, não é o caso dos autos, sendo que, por 

óbvio, a inspeção de rotina em unidade consumidora (caso em análise) 

não é objeto de notificação prévia visando evitar que haja correção de 

eventual desvio antes da vistoria. Ademais, é de fácil percepção que após 

a correção da irregularidade houve aumento considerável do consumo de 

energia elétrica na unidade consumidora do reclamante, consoante 

histórico de consumo de Num. 15250259 – p. 13, 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 (artigo 130). 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, REVOGANDO a liminar deferida no alvorecer da demanda. 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: 1002004-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA KAZUE KAJIYAMA (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: 

1002004-60.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANA KAZUE KAJIYAMA 

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/consumo (decorrente de irregularidades 

na aferição do consumo), no valor de R$825,20, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

defendeu a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 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, o qual se encontrava danificado/destruído, o 

qual foi reprovado após perícia junto ao IPEM, consoante fotos, laudo 

pericial e termo de ocorrência de inspeção, devidamente assinado, 

juntados em Num. 15249642, 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. 15249645, 

circunstância que reforça sobremaneira a alegação acerca da falha na 

medição encontrada no equipamento instalado na residência da autora. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 109 de 465



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. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 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: 1002054-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL ORLANDO ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002054-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MANUEL ORLANDO ALVES 

CARVALHO, JOAO PEDRO DE CARVALHO ALVES REQUERIDO: CLEITON 

GONÇALVES Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a alegação de que 

as partes entabularam contrato verbal de venda de um veículo, cujos 

termos não foram cumpridos pelo reclamado, pugnando pela resolução do 

contrato, perdas e danos e danos morais. O reclamado, devidamente 

citado, compareceu a audiência de conciliação, porém 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, nos exatos 

termos do Enunciado 11, do FONAJE, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, sendo de rigor a resolução contratual com o 

retorno das partes ao status quo ante, com o que deve o reclamado 

restituir o veículo aos reclamantes e, por óbvio, os reclamantes devem 

restituir o veículo dado como parte do pagamento ao reclamado. Quanto às 

perdas e danos, considerando que não foi objeto de quantificação pelos 

requerentes e no rito dos Juizados Especiais não há como se prolatar 

sentença ilíquida (artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), resta 

prejudicado tal requerimento. Por fim, quanto aos danos morais pugnados, 

não restaram configurados, eis que há restrições preexistentes àquela 

inserida após o negócio jurídico em discussão (Num. 12865260), nos 

exatos termos da Súmula 385/STJ. Tecidas tais considerações, a 

procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para RESOLVER O 

CONTRATO VERBAL entabulado entre as partes, restituindo-as ao status 

quo ante, devendo o reclamado restituir o veículo placa NJN1976 aos 

reclamantes com a consequente entrega, pelos reclamantes, da 

motocicleta placa NPP1327 ao reclamado. 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: 1003897-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

ELIAS GUIMARAES DE OLIVEIRA (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: 

1003897-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELIAS GUIMARAES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais decorrente da suspensão do 

fornecimento de água, por dívida já quitada. A reclamada apresentou 

contestação, alegando a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que o autor 

não é o titular da UC em questão. No mérito, aduz que o hidrômetro cujas 

fotos constam nos autos não corresponde ao da UC objeto da inicial. Por 

fim, sustentou que a interrupção durou menos de 48 horas, não havendo 

que se falar em danos morais. 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 ativa, eis que o autor 

informou nos autos que encontra-se investido na propriedade e posse do 

imóvel, o qual foi herdado de seu sogro, já falecido. Referida legitimidade 

encontra-se comprovada pelos documentos constantes no Num. 

14197467, o qual demonstra que o autor Elias, quando da interrupção do 

fornecimento da água na UC, fez a reclamação, pessoalmente, junto à 

reclamada, administrativamente. Os documentos anexos nos autos (Num. 

14197467), aliada à confissão da reclamada em contestação, de que 

houve a interrupção do fornecimento de água na UC, bem como ao 

comprovante de pagamento da fatura cujo comunicado de débito se 

referia a reclamada (referência 05/2018 – Num. 14188353, pag. 01), 

constante no Num. 14188390, demonstram o corte, indevido, no 

fornecimento da água, em virtude de dívida já quitada. Desta forma, em 

virtude do corte no fornecimento da água, referente a fatura indevida, 

entendo que está caracterizado no caso em questão, o direito à 

indenização pelos danos morais. Sobre o tema, vejamos o entendimento 

do TJMT: “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Não há 

se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes 

se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção 

de outras provas.2- No caso, mesmo a parte consumidora não possuindo 

débito, a recorrente efetuou o corte do fornecimento do serviço.3- O 

fornecimento de água se caracteriza em serviço essencial, devendo ser 

prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o 

artigo 22 do CDC.4- 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. 5- 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, 
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estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos 

transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.6- Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95”. (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, J. 03/04/2018, DJE 04/04/2018) Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando o período que a autora ficou sem o fornecimento de energia 

(48 horas); 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$3.000,00, 

que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de CONDENAR a reclamada a 

pagar a reclamante, a título de DANOS MORAIS, o valor de R$3.000,00 

(três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar 

da citação (NCPC, art. 240). 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. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PARLOW (REQUERENTE)

SOLANGE DA COSTA SILVA (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: 

1002135-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDGAR PARLOW 

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$ 3.403,90, pugnando pela declaração 

da inexistência do débito e 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, realizando pedido contraposto para condenar o reclamante ao 

pagamento do débito em discussão. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois bem, em 

que pese a constatação de irregularidade no medidor do reclamante, 

consubstanciada em ligação invertida, certo é que, após a devida 

regularização do medidor (mês 04/2017 – Num. 15368431– p. 2), o 

consumo de energia elétrica do reclamante não sofreu alterações, 

mantendo-se no mesmo patamar do período recuperado (vide relatório de 

consumo de Num. 15368435), 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 negativação do nome do autor ou mesmo 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com o que não há que 

se falar em danos morais, visto que a mera emissão da fatura não enseja 

tal reparação. Sobre o tema: E M E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL 

QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 

POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é complexa e tampouco exige a 

realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas 

existentes são suficientes para o julgamento da questão, não se 

esquecendo de que concessionária possui condições técnicas para a 

realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se a 

concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Por 

fim, considerando o reconhecimento da inexistência do débito relativo à 

recuperação de receita/consumo, de rigor a improcedência do pedido 

contraposto apresentado pela reclamada. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas para DECLARAR a 

inexistência do débito identificado como recuperação de receita/consumo 

no valor de R$ 3.403,90, e, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE o 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 

55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERY LUIS ENGLER (REQUERENTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002138-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFERY LUIS ENGLER 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA Vistos etc. Trata-se de 

reclamação sob a alegação de inscrição indevida. A requerida defendeu a 

regularidade da inscrição, formulando pedido contraposto. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, a requerida comprovou a existência do 

débito, sendo certo que o documento de Num. 15274384 indicando que o 

autor utilizou o veículo por 39 dias (02/08/2017 à 11/09/2017), guarda 

estreita similitude com a narrativa do autor em sua inicial, sendo, portanto, 

incontroversa a dívida correspondente a 39 diárias em favor da 

reclamada. Todavia, o reclamante argui que pagou R$ 1.000,00, montante 

que seria suficiente à quitação do débito. No entanto, considerando que a 
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diária possui o valor de R$ 51,01, consoante contrato de Num. 15274378, 

devidamente assinado pelo reclamante, de fácil constatação que o valor 

pago não corresponde ao total devido, havendo remanescente a ser pago, 

o qual foi objeto de negativação. Todas essas considerações impõem a 

improcedência dos pedidos iniciais. Com relação ao pedido contraposto, 

de rigor seu acolhimento, com a condenação do reclamante no pagamento 

do valor de R$ 1.589,27, referente ao remanescente das diárias de 

locação do veículo placa PZX3539. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto condenando o reclamante ao pagamento de R$ 1.589,27, 

devidamente corrigido 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001816-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

MARCELO FRAGA DE MELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO ANTONIO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001816-67.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MARCELO FRAGA DE MELLO 

EXECUTADO: ANALIO ANTONIO BORGES Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida no valor 

original de R$ 1.653,00. O reclamado, devidamente citado, apresentou 

contestação em Num. 15379512, arguindo a inexistência da dívida, eis que 

o cheque teria sido dado em garantia de contrato com terceiros, não 

havendo relação com o reclamante, realizando pedido contraposto de 

danos morais. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, o reclamado 

não nega a emissão do cheque, arguindo, todavia, que este teria sido 

emitido em garantia de contrato de contratação de buffet para o 

casamento de sua filha, o qual não teria sido devolvido pela pessoa 

responsável após a integral quitação dos valores devidos pela prestação 

de serviços. O cenário fático encimado não pode ser utilizado para obstar 

a cobrança do cheque pelo reclamante, o qual, pelo que consta, seria 

terceiro de boa-fé, não podendo o reclamado opor suas exceções 

pessoais em face dele, ante o princípio da autonomia atribuído ao título de 

crédito em questão. No mais, a alegação de que não houve circulação do 

título é descabida, na exata medida em que se encontra na posse de 

terceiro que não àquele que recebeu o cheque (segundo alega o 

reclamado), caracterizando a circulação do título. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito, culminando com a 

improcedência do pedido contraposto. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 1.653,00 (mil seiscentos e cinquenta e três 

reais), devidamente corrigidos a partir da data da emissão do cheque e 

com juros legais a partir da primeira apresentação, nos termos do 

entendimento pacificado pelo STJ, via Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. 

No mais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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: 1004666-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004666-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Embora intimada, a 

parte reclamante não regularizou o vício sanável constatado (Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome), diante do que se impõe o indeferimento 

da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do 

art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. Sem custas. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENILTON SILVA PINTO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002212-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALTENILTON SILVA PINTO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais 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 o contrato pactuado entre a 

reclamante e a reclamada. 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 do contrato juntado aos autos no Num. 15372026, 

realizado em 27/04/2015, a autora é devedora da reclamada, tendo 

contratado serviços em 06 parcelas de R$96,38, valores que representam 

a inserção da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, por não 

possuir relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada 

demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 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) 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$96,38, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais a 

partir do vencimento, bem como 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. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003535-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA LAURIS DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003535-55.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA LAURIS DE 

MATOS REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimentos em 

12/2015, janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016, abril/2016, 

agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016 e novembro/2016, sob a 

arguição de que seriam abusivas, eis que não refletem 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. No mérito, defendeu a regularidade das 

faturas. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 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, 

tendo a reclamada se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus. Isso 

porque, da análise do arcabouço probatório constante nos autos, pela 

simples leitura do consumo registrado na UC, constante nas faturas 

juntadas pela autora na inicial, contato que o consumo no imóvel é 

variável, não há como se ter uma média, pois tem mês que o consumo é 

elevado, bem como em outros meses não. Outrossim, houve a juntada, 

pela reclamada, da vistorias realizadas na residência, em 21/05/2016, na 

qual foi constatada a possibilidade de vazamento não visível na parte 

interna do imóvel, bem como em 02/07/2016 e 07/12/2016 não constando 

nenhuma irregularidade por parte da reclamada (Nums. 6744560- pag. 04 

e 6744591). Ademais, houve a realização de perícia no hidrômetro da 

autora, em 01/07/2016, tendo o mesmo sido reprovado, por ter 

apresentado submedição (Num. 6744573), ou seja, o medidor estava 

medindo a menos do efetivamente consumido. Tecidas tais considerações, 

a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem honorários e custas 

(Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem 

prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADEMIR TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001463-27.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR TEODORO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$101,39 com relação ao contrato 0285169142, incluída em 24/09/2017. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto à alegação de 

conexão, apesar de todas as ações (1001465-94.2018.8.11.0040 e 

1001464-12.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 

se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID14688952). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no 

contrato juntado aos autos se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos nos processo (ID12374288) 

e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Se estivesse de boa fé teria o 

demandante citado os serviços que utilizado e comprovado o pagamento 

dos mesmos, o que não fez. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 3% (três por 

cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de setembro 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: 1001465-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001465-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR TEODORO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$171,28 com relação ao contrato 0310896769, incluída em 04/02/2018. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto à alegação de 

conexão, apesar de todas as ações (1001463-27.2018.8.11.0040 e 

1001464-12.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 
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se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma 

(ID14703036). Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no 

contrato juntado aos autos se assemelha com as demais assinaturas do 

requerente constante em outros documentos nos processo (ID12374612) 

e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos pessoais da 

parte autora, reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Se estivesse de boa fé teria o 

demandante citado os serviços que utilizava e comprovado o pagamento 

dos mesmos, o que não fez. Portanto, tenho que supostamente provada e 

legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado que a 

reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter 

vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra 

com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Ademais, 

considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 3% (três por 

cento) do valor da causa (NCPC, art. 81 c/c artigo 55, caput da Lei nº 

9.099/95), bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 26 de setembro 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: 1001464-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR TEODORO (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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001464-12.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADEMIR TEODORO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com a informação que seu nome estava inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito referente à dívida junto à requerida no valor de 

R$137,97 com relação ao contrato 0293694629, incluída em 04/02/2018. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação 

da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Quanto à alegação de 

conexão, apesar de todas as ações (1001465-94.2018.8.11.0040 e 

1001464-12.2018.8.11.0040 e a que está sendo julgada nesta sentença) 

se referirem a três inscrições oriundas de três contratos distintos, todas 

ela possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a ausência de 

contratação. Entretanto, a discussão acerca da conexão encontra-se 

superada, na medida em que todos os processos citados estão sendo 

julgados neste momento, em que pese em sentenças diferentes. Ainda, 

para melhor organização, julgarei pela ordem cronológica das inscrições 

realizadas. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão 

do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras 2 (duas) inscrições preexistentes, as quais foram 

declaradas legítimas nos processos acima citados. Tal entendimento já 

está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$137,97 com relação ao contrato 0293694629, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 
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Cível para homologação. Sorriso/MT, 26 de setembro 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112056 Nr: 4012-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE ABRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARQUES SALATI - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7.055-B

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. JANONE DA SILVA PEREIRA, PARA 

QUE COMPAREÇA PERANTE ESTE JUÍZO, MAIS ESPECIFICAMENTE NA 

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DESTA COMARCA, COM 

OBJETIVO DE FORNECER NÚMERO DA AGENCIA, CONTA BANCÁRIA, 

CORRENTE OU POUPANÇA, PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DA FIANÇA 

ANTERIORMENTE PRESTADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 167102 Nr: 1671-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES LOURENÇO DA SILVA, LAILSON DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. ALVADI RODRIGO CHIAPETTI, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SEUS MEMORIAIS FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE THALES LOURENÇO DA SILVA.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274181 Nr: 4414-63.2018.811.0055

 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): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME, JOÃO 

PAULO ALDO BORGES, ANA PAULA BORGES

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 49 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MACHADO NUNES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 25330

 Vistos.

A parte exequente informa, por meio da petição de fls. 126/127, que o 

acordo fora assinado por todos os executados.

Porém, basta volver os olhos para a própria petição apresentada pela 

parte exequente, mormente à sua fl. 126-verso, para se verificar que há 

três nomes e duas assinaturas. Aliás, se dúvida existir sobre a existência 

de apenas duas assinaturas, basta comparar com o acordo de fls. 77/78.

Logo, uma vez que a parte exequente afirma que todos os executados 

figuram no acordo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

apresentarem o acordo original, onde conste a chancela original de todas 

as partes.

Vale ressaltar que, em se pretendendo que o acordo seja ratificado por 

todos os executados por meio do digno advogado mencionado na 

procuração de fl. 124, deverá apresentar instrumento de procuração onde 

todos os executados sejam firmatários e que conste poder para transigir.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263986 Nr: 27651-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CORREIA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em que pese a petição de fls. 43/44 indicando novo 

endereço para expedição de mandado e juntando guia de diligência, 

encontra-se pendente o recolhimento de guia de complementação das 

diligências anteriormente realizadas pelo Oficial de Justiça (certidão de fl. 

42). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para promover a complementação das 

diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito 

Centavos) devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 214960 Nr: 5987-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO DIAVAN NETO - 

OAB:6450/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da petição de fls. 802/808.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137567 Nr: 7934-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 115 de 465



NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES 

- OAB:SP 133.066

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar o advogado da parte executada para, no prazo de quinze dias, 

pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

observando-se que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267025 Nr: 29920-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA XAVIER MATUMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição e documentos de fls. 91/95, AGUARDE-SE o 

prazo de 60 dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

comprovante de pagamento da diferença do imposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119774 Nr: 9653-63.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO LIMA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO, 

HARLEY BROWN SILVA JUNIOR, THEMYS BORBA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

NILDO LIMA QUEIROZ ingressou com a presente demanda em face de 

ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO, HARLEY BROW SILVA 

JUNIOR e THEMYS BORBA PEDROSO, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

188/189 e 196).

A petição de fl. 196 esclarece que realmente se pretende a homologação 

do acordo e extinção do feito, já que o executado Harley comprometeu-se 

a pagar a dívida.

 Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 188/189, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 188/189, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Como já acenado no ato judicial de fl. 191, diante da explicação de fl. 196, 

tem-se que a vertente sentença somente forma título judicial em face do 

executado que firmou o acordo, qual seja: HARLEY BROW SILVA JUNIOR.

Custas conforme sentença prolatada nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193165 Nr: 9456-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO APARECIDO BENÄ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO 

AMAPA LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MS 12.574, QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 154.351, 

Ricardo Gonçalves Santos - OAB:OAB/AP 421-A

 Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256983 Nr: 22268-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA SONIA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à baixa da averbação 

premonitória, no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e Trinta e Oito Centavos), 

devendo efetuar referido pagamento diretamente no balcão da Serventia, 

nos termos do Ofício de fls. 111/114, ou por meio de 

depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, agência 

2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto à 

Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa (protocolo nº 

135.408).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6177 Nr: 1026-27.1996.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELIZABETH S/A INDÚSTRIA TÊXTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIVONE DE SOUZA LUZ - 

OAB:63057, PAULO WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte demandada para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

sobre o quanto requerido pelo “Parquet” à fl. 158, pugnando o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1969 Nr: 253-45.1997.811.0055

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL 

LTDA, RITMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, MARIVONE DE SOUZA LUZ - OAB:63057, PAULO 

WILSON FERRANTE MOTTA - OAB:100001/SP

 Vistos.

INTIME-SE a parte demandada para que, no prazo de 15 dias, manifeste 

sobre o quanto requerido pelo “Parquet” à fl. 130, pugnando o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199989 Nr: 14796-23.2015.811.0055

 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: CELSO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223907 Nr: 13280-31.2016.811.0055

 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: CARLOS ALBERTO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 193, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem 

sobre o cálculo apresentado às fls. 193-verso/194, oportunidade em que a 

parte executada, se não discordar do cálculo, deverá efetuar o depósito 

do débito remanescente, sob pena de penhora “on line”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286549 Nr: 14374-43.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON ARAGÃO NABUCO, JUSSARA MARINHO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o contido à fl. 99, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 26 de outubro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Soluções e Conflitos desta Comarca.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249226 Nr: 16016-85.2017.811.0055

 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: J. P. IMOVEIS - J. P. OLIVEIRA IMOBILIÁRIA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT, Marina Rocha Silva - OAB:150.167 SP

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão externada na exordial, razão pela 

qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial. CONDENO a 

parte autora ao pagamento de custas, despesas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116969 Nr: 7021-64.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA ANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., FRANCISCO 

CARLOS DA SILVA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, FÁBIO GIULIANO BORDIN - OAB:34.173/PR, 

JEFERSON JOSÉ CARNEIRO - OAB:22.631/SC, MARCELO DAL PONT 

GAZOLA - OAB:34187/PR

 Vistos.

AUREA ANA DOS SANTOS ingressou com a presente demanda em face 

de LUIZ FERNANDO BANDEIRA F.I., FRANCISCO CARLOS DA SILVA e 

ITAÚ SEGUROS S/A., todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

348/349).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 348/349, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 348/349, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos, haja vista que 

não se aplica à espécie o artigo 90, § 3º, do CPC, na medida em que o 

acordo se deu posteriormente à prolação da sentença/acórdão.

 P.I.C.

 Considerando que as partes renunciam o prazo recursal, AO ARQUIVO 

com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 252894 Nr: 19115-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA-ME ingressou com a presente 

demanda em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT – SICREDI SUDOESTE – MT, ambos 

qualificados nos autos.
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Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (mídia de 

fl. 195).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 185/185-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 200/203-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, inciso III, do CPC.

JUNTE-SE cópia dos documentos contidos na mídia de fl. 195.

Custas conforme sentença/acórdão prolatada(o) nos autos, haja vista que 

não se aplica à espécie o artigo 90, § 3º, do CPC, na medida em que o 

acordo se deu posteriormente à prolação da sentença/acórdão.

 EXPEÇA-SE alvará exatamente como acordado (item “2 – a”), no que 

tange aos valores consignados em Juízo, cumprindo, se for caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC, bem como o Provimento n. 68/2018-CNJ.

P.I.C.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, EXPEDIDO o 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233581 Nr: 22332-51.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIMELLI ASCARI SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Vistos.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. ingressou com a 

presente demanda em face de CALIMELLI ASCARI SANTANA, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

99/100-verso).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 99/100-verso, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 99/100-verso, 

para que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que 

DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, 

do CPC.

Custas e honorários conforme acordado.

P.I.C.

 Uma vez que este Juízo não determinou qualquer restrição condizente ao 

bem, caberá às próprias partes interessadas a baixa de eventual 

restrição. Posto isso, desde já INDEFIRO o pedido correlato.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273790 Nr: 4119-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJMDA, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 26 e 45, que designo o dia 

01/02/2019 às 15h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291008 Nr: 17833-53.2018.811.0055

 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: AGDS, AGC, RCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 30, que designo o dia 

01/02/2019 às 14h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290487 Nr: 17417-85.2018.811.0055

 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: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 40, que designo o dia 

01/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1535-93.2012.811.0055

 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: LVCC, FBC, SMC, DRGC, MAC, LDGC, NDGGC, JDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG, EDEGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 
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OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo determinado na decisão de fl. 268 sem que 

houvesse manifestação das partes. Outrossim, em cumprimento a 

decisãod e fl. 270, encaminho os autos para intimação pessoal da 

inventariante e dos herdeiros, bem como dos procuradores dos autos, 

para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntando os documentos conforme determinado nos autos, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152361 Nr: 999-48.2013.811.0055

 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: MDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o laudo pericial de fls. 245/246, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280354 Nr: 9290-61.2018.811.0055

 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: MDFVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 72, que designo o dia 

01/02/2019 às 15h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291524 Nr: 18253-58.2018.811.0055

 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: JSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 28, que designo o dia 

01/02/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 290615 Nr: 17504-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 49, que designo o dia 

01/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 288559 Nr: 15970-62.2018.811.0055

 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: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 146,96 (cento e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça DIOGO LUIZ MAZZUTTI, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286282 Nr: 14120-70.2018.811.0055

 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): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS, PIRACANJU 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.559,12 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e nove reais e doze centavos), referente à complementação de 

diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTONIO DETOFFOL, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107574 Nr: 6259-82.2008.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE ALFENAS, EDINÍ HERPICH KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154172 Nr: 2805-21.2013.811.0055

 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: DANIEL DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145982 Nr: 5695-64.2012.811.0055

 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: MANOELINA JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá 

ser preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147663 Nr: 7478-91.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE MELO BARRETO

 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 vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150846 Nr: 10951-85.2012.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE FAUSTINO DOS SANTOS, DAYANE 

SOARES DOS SANTOS, ADRIANO SOARES DOS SANTOS, ANDRESON 

SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129290 Nr: 8137-71.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCILA VAZ DA CRUZ

 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) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde o ajuizamento da 

demanda (1/12/2010 ), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , 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.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. ÀS PROVIDÊNCIAS. 
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Publique-se. Intime-se. Certifique-se.Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134750 Nr: 4865-35.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFINA DE LIMA

 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, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se 

cumpra.Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 2018.MARCOS TERENCIO 

AGOSTINHO PIRESJuiz de DireitoCooperador durante regime de 

exceção(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142326 Nr: 1726-41.2012.811.0055

 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: IZARDINA VIDAL

 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:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, extraia se cópia integral dos autos 

encaminhando-se a autoridade policial para apuração de eventual delito 

praticado por Sebastião Barroso Silva ante a amplitude da divergência 

entre seu depoimento e os fatos documentados nos autos.Após o trânsito 

em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e se cumpra.Tangará da 

Serra/MT, 8 de outubro de 2018.MARCOS TERENCIO AGOSTINHO 

PIRESJuiz de DireitoCooperador durante regime de exceção(Provimento nº 

5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142932 Nr: 2404-56.2012.811.0055

 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: NAIR VERONESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Patente a obscuridade da decisão que faz menção quanto a acordão que 

teria julgado o mérito quando o mesmo de fato apenas anulou a sentença, 

ante a ausência de requerimento administrativo..

Outrossim em que pese tenha sido apresentado após a sentença o 

requerimento administrativo 91/93 é certo que este não afasta a 

necessidade de se oportunizar ao INSS a apresentação de defesa de 

mérito.

Assim renove-se a vista ao INSS para que apresente sua defesa de 

mérito e se manifeste sobre a convalidação/aproveitamento das provas já 

produzidas.

Após oportunize-se a manifestação do autor.

Não sendo apresentados novos pedidos de prova ou qualquer objeção ao 

aproveitamento das provas já produzidas, conclusos para o julgamento do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143849 Nr: 3412-68.2012.811.0055

 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: HELENA MARIA NASCIMENTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162793 Nr: 14462-57.2013.811.0055

 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: LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

 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:
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 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 179758 Nr: 21785-79.2014.811.0055

 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: EDILSON TEIXEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180069 Nr: 21999-70.2014.811.0055

 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 MERCE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181604 Nr: 23717-05.2014.811.0055

 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: AMARA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 2128-20.2015.811.0055

 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: ILZA APARECIDA DA COSTA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171206 Nr: 12644-36.2014.811.0055

 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: BALTAZAR DE BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171322 Nr: 12799-39.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FERREIRA CHAVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 15080-65.2014.811.0055

 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: LAURIR VIEIRA DE MELO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 173667 Nr: 15416-69.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SBIZERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15416-69.2014 (Cód. 173667)

VISTOS, ETC.

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.

Tangará da Serra/MT, 08 de outubro 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 15438-30.2014.811.0055

 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: SEBASTIÃO BARBOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173855 Nr: 15630-60.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA, ELSA 

ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174245 Nr: 16105-16.2014.811.0055

 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: REGINA CELIA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174268 Nr: 16127-74.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (20/03/2014 – fls. 76), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO 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. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

EXPEÇA-SE de imediato alvará em favor do perito, conforme art. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 176786 Nr: 18873-12.2014.811.0055

 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 BALSANULFA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 177663 Nr: 19730-58.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA CLEIA GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 178082 Nr: 20216-43.2014.811.0055

 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: JOSE CARLOS ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178084 Nr: 20220-80.2014.811.0055

 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: Edina Santos Ruedell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233236 Nr: 22111-68.2016.811.0055

 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: VALDETINA GOMES PEREIRA

 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 

(30/10/2016 – fl. 46), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença, visto que em razão dos fundamentos já consignados quanto a 

demonstração da incapacidade, condição de segurado, preenchimento de 

carência e a natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência 

da parte autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Observando-se como DCB o 

dia 10/10/2019, sem prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação 

administrativos.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.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.DETERMINO a remessa dos autos 

ao ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 189275 Nr: 6064-53.2015.811.0055

 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: EUDIS PEREIRA DE SOUSA

 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 tempo de contribuição desde a data do 

requerimento administrativo (10/12/2014 – fl. 37), com incidência de juros 

de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

CONFIRMANDO, assim, a tutela antecipada deferida. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.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.Certificado o trânsito em 

julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201589 Nr: 15961-08.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 201589

Vistos,

Tratam os autos de embargos de declaração em face da sentença de fls. 

109/117 reputando que a mesma foi omissa ao não fixar a DCB do 

beneficio.

Oportunizada a manifestação do autor o mesmo consignou a inexistência 

de omissão.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Com efeito, considerando-se que a sentença foi suficientemente clara ao 

indicar que a cessação do beneficio ficava condicionada a procedimento 

administrativo para a apuração quanto a constatação da recuperação ou 

mesmo da impossibilidade da recuperação da capacidade do autor, reputo 

que inexiste de fato omissão.

Assim, sem entrar no mérito quanto ao acerto ou desacerto do julgado que 

claramente condicionou a cessação a prévia convocação do autor para 

realização de pericia administrativa rejeito os presentes embargos.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202399 Nr: 16657-44.2015.811.0055

 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: ROSELI LINO DA SILVA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistgos,

Tratam os autos de embargos de declaração em face da sentença de fls. 

63/64 reputando que a mesma foi omissa ao não fixar a DCB do beneficio.

Oportunizada a manifestação do autor o mesmo permaneceu silente.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Com efeito, considerando-se que a sentença foi suficientemente clara ao 

indicar que o autor depende de procedimento de reabilitação e reputo que 

a mesma foi clara ao indicar a existênca de pendência que obsta a fixação 

do DCB, assim sem entrar em Juízo quanto ao acerto da decisão, reputo 

ser inviável a reapreciação da matéria.

Assim, rejeito os presentes embargos.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192109 Nr: 8495-60.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BIBIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (25/06/2015 – fls. 97), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício 

no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença, visto 

que em razão dos fundamentos já consignados quanto a demonstração da 

incapacidade, condição de segurado, preenchimento de carência e a 

natureza alimentar do benefício conjugada a hipossuficiência da parte 

autora, patente a aplicabilidade dos preceitos atinentes a tutela de 

urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Sobre as prestações em 

atraso devem incidir juros de mora, desde a citação, correção monetária, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, utilizando-se para 

ambos os índices previstos no Manual de Cálculo da Justiça Federal 

(versão mais atualizada). Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c 

art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência socialDETERMINO 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. Devendo antes 

da remessa dos autos a Superior Instância, certificar-se quanto a 

implantação do benefício ora concedido em sede de antecipação de tutela. 

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 ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192615 Nr: 8995-29.2015.811.0055

 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: ELAINE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

(9/12/2015 – fl. 13), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 10/11/2019, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.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.Às providências. Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193666 Nr: 9870-96.2015.811.0055

 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: ROSENEI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

(1/07/2014 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, devendo a autarquia ré providenciar 

a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença, visto que em razão dos fundamentos já 

consignados quanto a demonstração da incapacidade, condição de 

segurado, preenchimento de carência e a natureza alimentar do benefício 

conjugada a hipossuficiência da parte autora, patente a aplicabilidade dos 

preceitos atinentes a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. 

.Observando-se como DCB o dia 10/12/2018, sem prejuízo de pedidos de 

prorrogação/renovação administrativos.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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 125 de 465



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.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194288 Nr: 10358-51.2015.811.0055

 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: LUIS CARLOS TRINDADE

 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,

Primeiramente de rigor a homologação do laudo pericial ante a inexistência 

de qualquer elemento concreto apto a afastar a conclusão de que a parte 

autora após regular e continuo tratamento possa recuperar sua 

capacidade laborativa.

Contudo, considerando-se o pequeno lapso de contribuições da autora e a 

proximidade deste com a incapacidade, reputo necessária que se oficie a 

Secretaria Municipal de Saúde para que encaminhe os prontuários 

médicos da autora bem como de eventuais atendimentos junto ao CAPS 

realizados no ano de 2014.

Oportunize-se o contraditório e após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194808 Nr: 10720-53.2015.811.0055

 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: MARCONDES TAVARES PRIMO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial.CONDENO a parte autora 

nas custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO 

o valor correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 

4º, inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Publique-se 

Intime-se Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 2018Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195378 Nr: 11156-12.2015.811.0055

 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: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:19951/O, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335, RODRIGO 

NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente,

Apesar do teor do teor do despacho de fls. 177, verifico que o feito ainda 

pende de remessa voluntária.

Assim, cumpra-se a sentença de fls. 147v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 195810 Nr: 11407-30.2015.811.0055

 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: BENI FREITAS SOUSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o perito foi expresso ao consignar que a autora não 

possui o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil, 

intime-se o patrono da autora para que proceda a regularização da 

representação processual da mesma esclarecendo sobre a existencia de 

procedimento para a interdição, apresentando inclusive procuração de 

eventual curador nomeado, inclusive anuindo com todos os atos 

práticados.

Permanecendo o patrono da autora inerte, fica desde já nomeada a 

Defensoria Publica para atuar como curadora especial da autora.

Após, colha-se o parecer do Ministério Publico e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 198443 Nr: 13591-56.2015.811.0055

 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: CIRLENE FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, revogando a antecipação 

de tutela anteriormente deferida.CONDENO a parte autora nas custas e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a estes FIXO o valor 

correspondente a 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, § 4º, 

inciso III, e § 6º, do CPC, porém, considerando que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, DECLARO suspensa a exigibilidade das 

verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado 

da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Tangará 

da Serra/MT, 9 de outubro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200843 Nr: 15377-38.2015.811.0055

 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: JOÃO ALTAIR RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (4/9/2015 – fls. 160), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, tornando-se definitiva a tutela antecipada anteriormente 

concedida.Sobre as prestações em atraso devem incidir juros de mora, 

desde a citação, correção monetária, desde a data do inadimplemento de 
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cada parcela, utilizando-se para ambos os índices previstos no Manual de 

Cálculo da Justiça Federal (versão mais atualizada). Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência 

social.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.Certificado o trânsito em 

julgado e comprovada a implementação do benefício e não havendo 

requerimentos atinente ao cumprimento da sentença, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.Tangará da Serra/MT, 9 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 25837 Nr: 4198-93.2004.811.0055

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO FERREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 11.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO GREGÓRIO MARTINEZ 

- OAB:21.902-MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte requerida dos termos do Ofício e documentos 

de fls. 417/441, bem como do pedido de fl. 442-v, para manifestar-se no 

prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 238269 Nr: 5539-03.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ARCANJO RIBEIRO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1) O autor da presente apresentou a petição de embargos, nominando 

bens a penhora consistente em eletrodomesticos, que já de cara se 

afiguram insuficientes a assegurar o Juízo.

A fim de que não se alegue violação ao direito de defesa, concedo ao 

executado, ora embargante, o prazo de 10 (dez) dias para comprovar 

restar seguro o Juízo o cumprimento do artigo 9.º da Lei de Execução 

Fiscal.

2) Outrossim, verifica-se que a petição de embargos foi proposta sem 

trazer aos autos procuração "ad judicia", sendo a empresa individual. Ao 

efetuar consulta no sistema SPC verifica-se a presença das informações 

atinentes ao proprietário e administrador, porém nos autos não há 

qualquer documentação a conferir os poderes ao peticionanente.

Assim, intimo via DJE a corrigir tais omissões em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178152 Nr: 20269-24.2014.811.0055

 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): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, PAULO 

PORFIRIO, AUTO POSTO CHAPADA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT

 Autos de Processo Cível nº. 20269-24.2014 - cód. 178152

VISTOS ETC.

O Banco Bradesco peticionou nos autos informando que o veículo de 

placas KAJ 9451, encontrava-se apreendido em razão de que referida 

instituição moveu Ação de Busca e Apreensão em face do requerido Júlio 

Cesar Davoli Ladeia, requerendo assim que o bloqueio judicial deferido por 

este Juízo fosse retirado.

É o relato do necessário. Decido.

 Quanto ao pedido, entendo que o mesmo deve prosperar. A penhora não 

pode recair sobre o veículo alienado fiduciariamente, já que não integra a 

esfera patrimonial do devedor, mas sim a do credor fiduciário.

Ainda há que se levar em consideração que referido veículo foi objeto de 

busca e apreensão por inadimplência, não estando sequer em posse do 

requerido.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 

POSSIBILIDADE. GRAVAME SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. 

NÃO CABIMENTO. 1. Da narrativa inicial, verifica-se que a conduta 

impugnada em relação ao agravante foi a emissão de pareceres 

favoráveis à contratação/renovação dos serviços de consultoria e 

assessoria da dallagnol advogados, mediante a inexigibilidade de licitação, 

na forma do art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, enquanto ocupava a função de 

assessor jurídico e, posteriormente, de procurador-geral do município, o 

que, portanto, evidencia a sua legitimidade passiva ad causam. 2. O pleito 

liminar de indisponibilidade de bens encontra respaldo na Constituição 

Federal, que, em seu artigo 37, parágrafo 4º, prevê a medida para a 

prática de atos ímprobos 3. Caso em que a contratação de sociedade de 

advogados, sem licitação, para a prestação de serviços jurídicos, viabiliza, 

ao menos para o presente momento processual, a manutenção da medida 

assecuratória deferida na origem. 4. A indisponibilidade não pode recair 

sobre o veículo alienado fiduciariamente, já que não integra a esfera 

patrimonial do devedor, mas sim a do credor fiduciário. Possibilidade, no 

entanto, de indisponibilidade sobre os direitos do devedor fiduciante em 

relação ao veículo alienado, dentre os quais o de reaver a propriedade 

com implemento da condição resolutiva e o de receber o saldo apurado na 

venda do bem precedida pelo credor fiduciário para satisfação de seu 

crédito, em caso de inadimplemento. Agravo de instrumento provido em 

parte. (TJ-RS; AI 0105583-71.2017.8.21.7000; Viamão; Quarta Câmara 

Cível; Rel. Des. Eduardo Uhlein; Julg. 25/10/2017; DJERS 06/11/2017) LEI 

8666, art. 25

Ante todo o exposto, PROCEDO com o desbloqueio do veículo GM Corsa 

Hatch Premium, de placas KAJ 9451, conforme comprovante anexo.

Intimem-se.

 Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 165811 Nr: 4743-17.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA CRU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 
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para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159912 Nr: 9283-45.2013.811.0055

 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: MANOEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

(1/07/2014 – fl. 28), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o 

Manual de Cálculo da Justiça Federal, CONFIRMANDO, assim, a tutela 

antecipada deferida. Observando-se como DCB o dia 10/11/2018, sem 

prejuízo de pedidos de prorrogação/renovação administrativos.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.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.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.Às 

providências. Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127850 Nr: 6758-95.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/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) ao 

pagamento do benefício de aposentadoria por idade rural em favor da 

parte autora, no valor de 01 (um) salário mínimo, desde o ajuizamento da 

demanda (8/10/2010 ), com incidência de juros de mora a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida , 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.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. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Publique-se. Intime-se. Certifique-se.Tangará da Serra/MT, 8 de outubro de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118497 Nr: 8472-27.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Helena Dutra Vieira Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 
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da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo. 

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128053 Nr: 6925-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES DE OLIVEIRA

 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 n.º 6925-15.2010 (Cód. 128053)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, considerando que foi declarada a 

inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, dos §§9º e 10 do 

artigo 100 da Constituição no julgamento das ADIs nº. 4357 e 4425, 

determino que o campo relativo à compensação seja assinalado como 

prejudicado, fazendo constar, se necessário, a data da presente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105040 Nr: 3778-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte executada 

apresentar o cálculo discriminado, conforme certidão de fls.147.

Outrossim, intimo a parte autora para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160196 Nr: 9829-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE, 

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 9829-03.2013.811.0055 – Cód.160196

VISTOS ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença devidamente recebido as fls.217.

 As fls.233, o executado Município de Tangará da Serra, após ser 

devidamente intimado pleiteou pela inclusão do Estado de Mato Grosso no 

polo passivo da demanda, uma vez que o ente estadual foi condenado 

solidariamente com o município.

Considerando que de fato, a sentença considerou os entes públicos como 

responsáveis solidariamente, DEFIRO o pedido de inclusão do Estado de 

Mato Grosso no polo passivo da ação.

 Cite-se o ente federativo nos termos da determinação de fls.217/217v.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 30 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162286 Nr: 13539-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEDRO DE SOUZA, SENOLITA 

FORTUNATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, SEBASTIÃO PEDRO DE 

SOUZA, CATARINA FURQUIM DE FREITAS, SALVADOR GUERRA FILHO, 

MARILETE FURLANETO SOBOTKA, NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES 

GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA 

GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal acerca do ofício 

juntado nos autos as folhas 248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 22130-45.2014.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPOTUBA COMUNICAÇÃO LTDA ("O JORNAL 

DO VALE"), ELIVANE SILVA BRITO

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

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.434287-9/2018, expedido nos autos no valor de 536,70, beneficiário 

Banco do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191177 Nr: 7642-51.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANY MARCELINA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de intimação 

no endereço Rua Jose Alves de Souza, 141, Apto 15, Centro, Tangara da 

Serra MT, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145090 Nr: 4751-62.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARCIO CHRIST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - 
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OAB:21442-A/MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

438125-4/2018, expedido nos autos no valor de 25.414,38, beneficiário 

Jair Demétrio

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 201082 Nr: 15565-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 163/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212725 Nr: 4264-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME, OSNI JOSE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GHISI - 

OAB:OAB/MT 20.697

 Intimação do autor para providenciar, no prazo legal, os emolumentos ao 

cartório do 1º oficio registro de imóvel nesta comarca correspondente a 

R$ 26.76 ( vinte e seis reais e setenta e seis 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.: 139025 Nr: 9469-39.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR VIEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

434745-5/2018, expedido nos autos as folhas 272.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 288723 Nr: 16064-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 59.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291165 Nr: 17934-90.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Certifico que tendo aportado nesta comarca o ofício n. 2116/18, referente 

à ré que se encontra presa na Cadeia Pública desta cidade, procedi com o 

encaminhamento de referido documento à distribuição, bem como ao setor 

de cálculo de pena para elaboração da conta de pena com os dados que 

constam da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 291165 Nr: 17934-90.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 15/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 17934-90.2018.811.0055

Nome Reeducando: Erica Santos da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 5a 6m 0d 10/08/2017 10/08/2017 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 500

Data de Prisão Definitiva: 10/08/2017

Total da Pena: 5a 6m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 10/08/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 21/10/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

10/08/2017 + 2a 2m 12d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(10/08/2017 - 10/08/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 10/08/2017

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 09/04/2021

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/08/2017 + 3a 8m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 4a 3m 24d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

10/08/2017 + 5a 6m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 2m 5d

Data do Término da Pena: 09/02/2023

Demais Observações

____________________________________________

 LUZILENE ARAÚJO PIMENTEL LUZ - Matrícula: 4319

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 291968 Nr: 18597-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:20.491/O-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 130 de 465



 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 156002 Nr: 4610-09.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA CONCEIÇAO MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Execução Número: 4610-09.2013.811.0055

Nome Reeducando: Andre da Conceiçao Medina

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 2a 3m 0d 13/02/2013 13/02/2013 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final

Interrupções

Quant. Dias Observações

01/12/2014 26/07/2016 595 dias fls. 45 e 83

19/07/2016 03/10/2018 794 dias fl. 179

Total de dias interrompidos: 1389

Data de Prisão Definitiva: 13/02/2013

Total da Pena: 2a 3m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 03/10/2018

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 09/12/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

03/10/2018 + 0a 2m 7d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(03/10/2018 - 13/02/2013) - 3a 10m 9d

(5a 7m 20d) - 3a 10m 9d = 1a 9m 11d

Data base para Livramento Condicional 13/02/2013

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 21/06/2018

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/02/2013 + 1a 6m 0d + 3a 10m 9d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 0a 5m 16d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/02/2013 + 2a 3m 0d + 3a 10m 9d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 9m 12d

Data do Término da Pena: 21/03/2019

Demais Observações

____________________________________________

 INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - Matrícula: 27556

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRE VALDOMERI (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001822-29.2018.8.11.0055 Autor (a): Marcelo André Valdomeri 

Ré (u): Telefônica Brasil 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. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 

preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões 

incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Depreende-se dos 

autos que a parte autora foi negativada por ordem da ré por uma dívida no 

valor de R$ 265,19 (duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. 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 assinado assinada entre as 

partes. Neste contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. É 

despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 

epígrafe porque as assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. 

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, legítima 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). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento pela 
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primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo a 

parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. Por fim, 

ainda, analisando as provas trazidas pela autora e as provas trazidas pela 

ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquela, 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, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 265,19 (duzentos e 

sessenta e cinco reais e dezenove centavos), com correção monetária 

pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% 

a.m. a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 

de outubro 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, 05 de outubro 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JAQUELINE PERES LESSI (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000934-94.2017.8.11.0055 Autor (a): Gezaias Pereira da Silva 

Ré: B2W – Companhia Global do Varejo PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15614000). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 15504538), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 08 de outubro 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, 08 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-89.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

LINDOLFO ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 8011728-89.2016.8.11.0055 Autor (a): Lindolfo Alves da Costa 

Ré: Oi S/A. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Em síntese, o autor narra que contratou os serviços da 

empresa ré (plano “OI CONTA TOTAL 4 MAIS – OCT 4+”), para a 

prestação dos serviços de telefonia fixa, móvel e banda larga. 

Entrementes, salienta que em maio de 2016 percebeu a cobrança por 

serviços não contratados (a saber: Oi internet avulsa), bem como afirma a 

prestação irregular do serviço de banda larga. De mais a mais, afirma ter 

procurado auxilio administrativo para resolver a contenda, porém sem ter 

obtido êxito. Neste contexto, pleiteia em juízo a repetição dobrada dos 

valores cobrados indevidamente em sua fatura desde a instalação do 

serviço e compensação por danos morais decorrentes da falha na 

prestação do serviço. A ré, por sua vez, afirma que todos os valores 

cobrados do autor são devidos e decorrem do serviço contratado, motivo 

pelo qual não há falar em compensação por falha no serviço, tampouco 

repetição em dobro. Neste cotejo analítico, entendo assistir parcial razão 

ao autor. Diante dessa negativa, cabe a ré demonstrar a regularidade da 

dívida constituída em nome do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação de alguns serviços 

pela parte autora e eventual responsabilidade por falha na prestação do 

serviço. Não há nos autos prova de que o autor tenha contratado o 

serviço de “Oi internet avulsa”, ao contrário, os demais elementos 

probatórios indicam que tal serviço jamais seria contratado (considerando 
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os modelos de aparelho celular utilizados pelo autor). Assim, se mostra 

que a inclusão desse serviço na fatura do autor é indevida, sendo 

necessário o cancelamento deste e a devolução dobrada dos valores 

cobrados ilicitamente, na forma do art. 42, p. ú. do CDC. Entrementes, por 

se tratar de indenização lastreada em dano material, apenas os gastos 

efetivamente demonstrados nos autos deverão ser restituídos. Nesse 

sentido: [...] 2. Para configuração do dano material, exige-se a 

demonstração de despesas decorrentes do ato omissivo, da prestadora 

de serviço, uma vez que impossível a sua caracterização mediante meros 

indícios, de modo que a indenização, nesse aspecto, alcança, somente, 

aquilo que é documentalmente comprovado. 3. Quando existem nos autos 

provas hábeis à demonstração da ocorrência de falha na prestação dos 

serviços, configura-se o dano moral, passível de indenização pelo 

Estado.4. A indenização por dano moral deve ser arbitrada, 

moderadamente, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido 

da parte indenizada. (Ap 179828/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2018, 

Publicado no DJE 21/09/2018) Neste contexto, entendo, com fulcro na 

posição do Superior Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação 

do instituto estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida 

não foi justificado (requisito subjetivo), bem como houve cobrança 

indevida e pagamento pelo consumidor (requisitos objetivos)[5]. Deste 

modo, considerando os comprovantes de pagamento juntados pelo autor, 

deve a ré ser compelida ao pagamento de R$ 128,42 (cento e vinte oito 

reais e quarenta e dois centavos), já considerada a dobra 

supramencionada. No tocante a obrigação de fazer pleiteada (adequação 

do serviço de banda larga) não há nenhuma prova idônea de que esta 

esteja sendo prestada inadequadamente, apenas existem extratos de 

sítios eletrônicos que atestam a velocidade desta. Ademais, para analisar 

tal situação seria necessária a determinação de perícia in loco na rede do 

autor, situação que foge do procedimento sumaríssimo. De todo e qualquer 

modo, se mostra existente a existente falha na prestação do serviço 

(inclusão de serviços não contratados, cobrança indevida, inexistência de 

informação adequada, quebra da justa expectativa e confiança do 

consumido). Tal situação supera o mero descumprimento contratual, 

primeiro por ter causado ao autor embaraços que ultrapassaram o limite 

habitualmente tolerável, segundo por ter obstado parcialmente a prestação 

de seu labor, e terceiro porque causaram perda de seu tempo útil[6]. 

Nesse caso a responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da 

ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[7]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Assim, 

considerando ser a ré responsável pela cobrança indevida de um serviço 

não contratado, pela perda do tempo útil do autor e diversos outros 

embaraços decorrentes do fato, necessário é que os danos advindos 

desta negligência sejam devidamente reparados. 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 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. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para: a) Condenar a ré a restituir, de forma dobrada, os valores 

indevidamente cobrados do autor, que perfaze a monta de R$ 128,42 

(cento e vinte oito e quarenta e dois centavos)[8], sobre os quais incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora 

de 1% ao mês, a partir da citação. b) Condenar a ré ao pagamento ao 

autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pela 

conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Por fim, opino por confirmar a tutela 

antecipada alhures deferida. Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 

9.099/95, art. 55. Por consequência, julgo extinto o feito com julgamento de 

mérito. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 09 de outubro 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, 09 de outubro 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] Exempli gratia: [...] 

6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de 

requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso). [6] 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – COBRANÇA INDEVIDA – 

CANCELAMENTO DO PLANO CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – 

FALTA DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – PERDA DO 

TEMPO ÚTIL - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO 

COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O parágrafo único 

do art. 42 do CDC estabelece que 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”, portanto, para que repetição do indébito 

seja devida, a lei exige que o consumidor tenha pago o excesso cobrado, 

à falta do pagamento do valor excedente, não há falar em repetição do 

indébito. 2. Não se pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além 

de não ter cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e 

indiferente, deixando de solucionar o problema. 3. A cobrança por débito 

inexistente e o descaso desrespeitoso do fornecedor para com o 

consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e 

eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera 

chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a 

frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, 

bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (Ap 62381/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) [7] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “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) [8] 

Quantum apurado após a dobra do art. 42, parágrafo único do CDC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

CHRISTIAM HENRIQUE SOARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001501-91.2018.8.11.0055 Autora: CHRISTIAM HENRIQUE 

SOARES PINHEIRO Ré: TELEFONICA BRASIL 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 
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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 [i]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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por CHRISTIAM HENRIQUE SOARES PINHEIRO em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A. Presentes os pressupostos de constituição 

e de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas 

as preliminares suscitadas, 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 principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que desconhece como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. A autora alega não ter contratado os serviços 

da requerida, desta forma desconhece em ter algum débito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, sendo que a 

parte autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas 

telefônicas, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. 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 demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, juntando CONTRATO devidamente assinado pela 

parte autora, documentos pessoais e comprovante de endereço 

entregues quando da realização do negocio jurídico, ou seja, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. A autora, ainda, apesar de intimada não impugnou a 

contestação e documentos apresentados pela defesa. Entendo que 

havendo comprovação de serviço prestado por parte da promovida, 

falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu a dívida 

com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto 

débito, assim, estando demonstrada 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 a diferença apontada, legitima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido 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, 23 de setembro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [i] 

[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. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 23 de setembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSOBRAS CIDADE LIMPA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROGERIO GALLEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOMOV S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 8010135-88.2017.8.11.0055 Autora: TRANSOBRAS CIDADE 

LIMPA LTDA – ME Rés: PLATINA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – 

EPP e SOMOV S/A. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

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 inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Aduz a parte autora que na data de 12 de junho e 2014 recebeu da 

segunda requerida uma proposta de venda de uma máquina denominada 

PÁ CARREGADEIRA, DE RODAS, MODELO S E M 616 B, fabricada pela 

SHANDONG SEM MARCHINERY Co. marca de propriedade da 

CATERPILLAR. Declara que, supostamente, os impostos estavam inclusos 

no preço de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), e que a máquina seria 
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entregue no prazo máximo de 30 dias, na cidade de Tangará da Serra/MT. 

A proposta versaria que o preço de R$ 130.000,00 seria 100% à vista ou 

mediante financiamento, sendo que a garantia do equipamento seria de 01 

ano a partir da data de entrega técnica, ou 2.000 (duas mil) horas, o que 

ocorresse primeiro. Aduz que analisou a proposta da segunda requerida e 

encaminhou ao Banco do Brasil, pois tinha liberado (pré-aprovado) um 

crédito para aquisição de máquinas, oriundos do FCO (Fundos 

Constitucional de Financiamento do Centro Oeste), e administrados pelo 

agente financeiro Banco do Brasil. Discorre que no dia 24/12/2014 

(véspera de natal), a segunda requerida telefonou para a autora, e 

comunicou que a máquina adquirida havia chegado no pátio em Cuiabá, 

porém, também supostamente, não possuía caminhão para transporta-la 

até Tangará da Serra, providenciando a parte autora a retirada do bem. 

Narra que ao embarcar a máquina na cidade de Cuiabá, percebeu que a 

máquina que estava sendo entregue não era “nova”, pois apresentava 

vários pontos de desgaste, ferrugem, vazamento de óleo, e pneus 

danificados (com cortes e desgastados). Cita que ao iniciar o uso da 

máquina no trabalho, percebeu que esta apresentava alguns problemas 

mecânicos e, diante disso, recebeu orientações da segunda requerida 

para não usar a máquina até que um mecânico (representante da ré) 

fosse pessoalmente vistoriar os defeitos. No dia 22 de janeiro de 2015, um 

representante da segunda requerida, chamado Mauro Mendes, enviou um 

e-mail para a requerente se prontificando a reparar as peças e 

componentes danificados. Afirma, por fim, que após diversas conversas 

por telefone, a requerida, na data de 03/2015, restituiu integralmente o 

dinheiro para a requerente, tendo assim quitado o financiamento do bem. 

Atribuindo responsabilidade a esta ré, ajuizou a presente demanda 

pretendendo o recebimento da quantia de R$ 22.086,60 (vinte e dois mil, 

oitenta e seis reais e sessenta centavos), referente as despesas 

cartorárias e locação de máquina referente ao mês de janeiro de 2015 que 

não se concretizou pela devolução do bem, indenização por danos morais 

no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como custas e honorários 

advocatícios. A ré PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP em 

sua peça contestatória afirma que ao contrário do que alega o Autor, a Ré 

lhe ofereceu para comprar uma máquina seminova, situação plenamente 

aceita pelo Autor, que prontamente retirou a máquina do pátio da empresa, 

sendo emitida a Nota Fiscal da máquina, bem como informou ao Autor da 

garantia legal de 90 (noventa) dias. Afirma ainda que o Autor foi informado 

de que eventual troca de peças seria totalmente coberta pela garantia, 

sem qualquer custo adicional para o Autor e que mesmo as Rés dispondo 

de prazo legal para realizar o reparo o Autor achou melhor desfazer o 

negócio e reaver o seu dinheiro, sendo que, em razão disso, a primeira Ré 

devolveu integralmente o montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 

reais). Assim, afirma não ter responsabilidade pelos fatos narrados pelo 

autor pugnando pela improcedência da ação. A ré SOMOV S/A 

preliminiarmente requer a inaplicabilidade do código de defesa do 

consumidor e no mérito afirma que a parte autora teria recebido proposta 

de aquisição de maquinário “novo” com ano de fabricação de 2014 pelo 

valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) “inclusos impostos” e que 

teria a requerida entrado em contato informando a disponibilidade de bem 

seminovo, em ótimas condições e disponível para retirada em seu pátio, o 

que foi ACEITO e realizado pela requerente sem maiores óbices. Afirma 

ainda que identificando problemas na máquina adquirida a ré encaminhou 

técnicos, sem qualquer custo para a requerida, ressalvando que o bem 

encontrava-se na sua garantia e que todas as peças que tivessem 

necessidade de troca seriam revisadas e testadas. Assim, relata que a 

parte autora entendeu por bem, e por livre e espontânea vontade devolver 

o produto a empresa ré, solicitando estorno da quantia paga e que visando 

a boa-fé e a manutenção da boa relação com a parte autora procedeu 

com os tramites internos administrativos e no prazo informado, devolvendo 

INTEGRALMENTE a quantia de R$ 130.000,00. Requerendo por fim a 

improcedência da ação. Para definição do conceito de consumidor, grassa 

na doutrina e na jurisprudência, a chamada teoria finalista, que se debruça 

sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma subjetiva, 

à luz do caso em particular. Passo a opinar. Na interpretação finalista do 

art. 2º do CDC, adotada em nosso ordenamento, entende-se por 

consumidor a pessoa física ou jurídica que recebe o produto ou serviço 

como destinatário final, e sem que a utilização do mesmo se reverta em 

prol do incremento de atividade lucrativa. Nessa perspectiva, o autor utiliza 

o equipamento não como destinatário final, mas em meio à cadeia 

produtiva, não se enquadrando no conceito de consumidor, previsto no 

art. 2º do CDC[5]. Daí porque entendo pelo afastamento do microssistema 

protetivo, sendo o feito regrado pelas normas do Código Civil. No mérito 

entendo razão não assistir ao autor. Conforme nota fiscal apresentada 

pelo autor em ID 6377876 tem-se que o maquinário por ele adquirido de 

fato era ano 2012 e que na proposta enviada não especificava se tratar 

de um maquinário novo, como alega. Ainda, consta no e-mail encaminhado 

pela requerida a informação de quais peças seriam substituídas como 

forma de garantia, ou seja, demonstrando que de fato a empresa 

reclamada efetuou a venda de um produto seminovo. Em se tratando de 

equipamento usado, isso evidentemente não desobrigaria as empresas 

requeridas a responderem pelos danos verificados praticamente em ato 

contínuo à utilização do maquinário. Ou seja, responderiam as empresas 

pelos defeitos ou vício apresentado dentro do prazo de garantia, sendo tal 

garantia indiscutivelmente prestada pelas empresas, demonstrando, 

assim, a boa-fé que dever nortear as relações contratuais. Ademais, resta 

incontroverso nos autos que o autor decidiu pela rescisão contratual, sem 

qualquer óbice para a restituição do valor integral pago pelo maquinário às 

requeridas, demonstrando mais uma vez a boa-fé das empresas 

requeridas. Nesta feita entendo que não há se falar em condenação a 

título de danos materiais, pois a desistência contratual partiu da parte 

autora, sendo os valores relacionados a este contrato rescindido a ele 

restituídos. Por fim, não há dano moral a ser reconhecido. A situação, 

embora desagradável, não traduziu “humilhação” ou contexto de 

exposição “vexaminosa” do autor, ou outros sofrimentos, não se tratando, 

ademais, de hipótese caracterizadora de dano moral “in re ipsa”. A 

jurisprudência é neste sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE 

CONTRATO. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO. A rescisão do 

contrato é medida adequada quando demonstrado vício no produto 

restituindo-se as partes ao estado anterior com a devolução de valores 

despendidos, abatendo-se compensação pelo uso. - Circunstância dos 

autos em que se impõe determinar que a remuneração pelo uso seja 

apurada em liquidação de sentença. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O 

reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato 

ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se 

caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou 

abalo psíquico duradouro que não se justifica ante o descumprimento de 

obrigação contratual. - Circunstância dos autos em que impõe manter a 

decisão que indeferiu reparação por dano moral. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076014141, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 13/12/2017) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE 

MICROCOMPUTADOR. VÍCIO DE QUALIDADES. RESCISÃO DE CONTRATO 

COM DEVOLUÇÃO DO MONTANTE PAGO. APELAÇÃO DA RÉ. Compra de 

microcomputador com vício que impossibilitou o uso do bem. Restituição do 

montante pago pela autora, exclusivamente com relação ao bem que 

apresentou defeito. O valor dos equipamentos periféricos, que 

permanecem com a requerente, deve ser afastado da condenação. 

Apelação da autora. Conquanto demonstrado nos autos o aborrecimento 

da requerente pela aquisição de bem com defeito, e descaso da 

demandada perante as reclamações, trata-se de descumprimento 

contratual da requerida, que é resolvido através da devolução do 

montante pago, mas não representa abalo íntimo, profundo, a possibilitar 

reparação extrapatrimonial. Sentença reformada, em parte. Sucumbência 

redistribuída, com arbitramento de honorários recursais. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70073115586, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, 

Julgado em 09/05/2017) Ocorreram vicissitudes que efetivamente podem 

ocorrer em negócio realizado de maneira informal e tendo por objeto um 

equipamento seminovo, mas nada que ingresse na órbita da violação aos 

direitos da personalidade. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar 

extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de outubro 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. 
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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, 09 de outubro 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] Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROBSON DUARTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001870-85.2018.8.11.0055 Autor (a): Robson Duarte de Almeida 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A 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 15736397), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14456715). 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 parte 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, 05 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 05 de outubro 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: 1001864-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDNA SANTOS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001864-78.2018.8.11.0055 Autor (a): Edna Santos da Silva 

Souza Ré (u): Telefônica Brasil S/A 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 15689124), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14457228). 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 parte 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, 05 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 05 de outubro 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: 1001865-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS TORRES PIRES (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001865-63.2018.8.11.0055 Autor (a): João Marcos Torres Pires 

Ré (u): Telefônica Brasil S/A 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 15689124), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14457228). 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 parte 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, 05 

de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. 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, 05 de outubro 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: 1001869-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO PINHEIRO DE CLAUDIO (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001869-03.2018.8.11.0055 Autor (a): Leonildo Pinheiro de 

Cláudio Ré (u): Telefônica Brasil S/A 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 n. 15693644), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 14456783). 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 parte 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, 05 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. 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, 05 de 

outubro 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: 1001052-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001052-36.2018.8.11.0055 Autor (a): João Victor Sampaio da 

Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 15718213), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 12924171). 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 parte 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, 05 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. 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, 05 de 

outubro 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: 1001070-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

MARINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001070-57.2018.8.11.0055 Autor (a): Marinalva Barbosa da 

Silva 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. 15504566). 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, 05 

de outubro 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, 05 de outubro 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: 1001823-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME DE MATOS (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001823.14.2018.8.11.0055 Autor (a): José Guilherme de Matos 

Ré (u): Telefônica Brasil 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 
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caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. 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). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor de R$ 183,49 (cento e oitenta e três reais e 

quarenta e nove centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com 

a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores 

se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. 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, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais 

entregues na contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura 

semelhante aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. 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, legítima 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 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, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de outubro 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, 05 de outubro 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011705-46.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DENISE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ALEXANDRE FRAGA COSTA (ADVOGADO(A))

AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 8011705-46.2016.8.11.0055 Autor (a): Denise Ferreira Marques 

Ré: Igui Worldwide Piscinas Ltda. - EPP PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A 

parte requerente levantou os valores depositados nos autos (cf. ID n. 

15614013). Assim, havendo comprovação da satisfação da obrigação, 

intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na forma do 

determinado pelo ilustre magistrado (cf. ID n. 15133150), necessário é a 

extinção do presente feito. 5. Ex positis, diante da satisfação da obrigação 

pela parte executada, opino por julgar extinto o processo, COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 10 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 10 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001814-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001814-52.2018.8.11.0055 Autor (a): Alcides Antunes de 
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Souza Ré (u): Telefônica Brasil 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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. 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). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor total de R$ 248,67 (duzentos e quarenta e oito reais e 

sessenta e sete centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter nenhuma relação jurídica com 

a ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores 

se mostrou indevida e, consequentemente, causou-lhe danos de ordem 

moral. 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, bem como há juntada de cópia de documentos pessoais 

entregues na contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura 

semelhante aos juntados com a petição inicial. Neste contexto, entendo o 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e na contestação pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. 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, legítima 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). Ademais, 

considerando existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem 

como demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a 

procedência do pedido contraposto, devendo a parte autora ser compelida 

ao pagamento das faturas pendentes. 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, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das 

faturas inadimplidas que perfazem a monta de R$ 248,67 (duzentos e 

quarentae oito reais e sessenta e sete centavos), com correção monetária 

pelo INPC desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% 

a.m. a partir da citação. Ademais, opino por reconhecer a litigância de 

má-fé da parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de 

multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento 

de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 

de outubro 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, 11 de outubro 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR JOSE MARTINS (REQUERENTE)

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001813-67.2018.8.11.0055 Autor (a): Valdair José Martins Ré 

(u): Telefônica Brasil 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 
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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. Ab initio, afasto a preliminar suscitada porque 

considero ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do 

caso em epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. 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). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superadas as preliminares 

suscitadas, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a autora foi negativada por ordem da ré por 

uma dívida no valor de R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte e cinco 

centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a dívida 

em questão por não ter nenhuma relação jurídica com a ré, razão pela qual 

a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. 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, 

bem como há juntada de cópia de documentos pessoais entregues na 

contratação, em papel timbrado da empresa, com assinatura semelhante 

aos juntados com a petição inicial (especialmente o CPF/MF). Neste 

contexto, entendo o método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a 

desnecessidade de produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e na contestação pela parte ré, isto porque estas são semelhantes a 

olho nu. 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, legítima 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). Ademais, considerando existente a relação 

jurídica entre parte autora e ré, bem como demonstrado o inadimplemento 

pela primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

a parte autora ser compelida ao pagamento das faturas pendentes. 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, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Bem como, opino por 

JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas que perfazem a 

monta de R$ 128,25 (cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), 

com correção monetária pelo INPC desde a data do respectivo vencimento 

e juros simples de 1% a.m. a partir da citação. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de outubro 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, 11 de outubro 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001860-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DONIVAL DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001860-41.2018.8.11.0055 Autor (a): Donival de Souza Silva Ré 

(u): Telefônica Brasil 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 
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orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 103,79 (cento e três reais e setenta e nove centavos), conforme prova 

certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é inexistente e a 

negativação é indevida, devendo ser reparada em dano moral. Bem como 

pleiteia a declaração de inexistência do débito apontado no cadastro de 

restrição. Diante da negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, nos termos do 

art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando 

telas sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados 

pela ré (celular n. 65 99607-8372). Daí dizer, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela 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). 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, 11 de outubro 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, 11 de outubro 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: 1001861-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA PASCHOAL RIBEIRO (REQUERENTE)

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001861-26.2018.8.11.0055 Autor (a): Ana Paula Paschoal 

Ribeiro Ré (u): Telefônica Brasil S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 
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fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra e sua petição inicial que foi negativada em 

órgão de restrição de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de 

R$ 102,74 (cento e dois reais e setenta e quatro centavos), conforme 

prova certidão anexa à inicial (ID n. 14427609). Contudo, afirma que não 

possui esse débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a 

dívida é inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada em 

dano moral. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. 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 dizer, sem maiores digressões, a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela 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). 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, 11 de outubro 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, 11 de outubro 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: 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)

 

Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso Comarca de Tangará da Serra 

– Juizado Especial Cível e Criminal Autos n. 1000950-14.2018.8.11.0055 

PROJETO DE SENTENÇA Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. O promovente foi intimado para que emendasse a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias 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). O promovente 

apesar de intimado por seu advogado constituído nos autos, manteve-se 

inerte. Ante o exposto, OPINO POR JULGAR EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, com fulcro nos Arts. 321, parágrafo único e 485, 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nessa 

fase (artigo 54, Lei 9.099/95). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de outubro 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, 05 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012391-38.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES AFONSO (REQUERENTE)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OLIVEIRA CORREIA DE BRITO (ADVOGADO(A))

IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ALEXANDRE DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Autos n. 8012391-38.2016.8.11.0055 Autores: MARCOS ALVES AFONSO 

e ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA Rés: RCI BRASIL - PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA; IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES LTDA e BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS 

S/A. PROJETO DE SENTENÇA RELATÓRIO: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 142 de 465



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 inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista, 

inclusive no tocante a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. 

VIII do CDC. Os autores narram que no dia 23/08/2013, contrataram junto à 

Empresa Comercializadora BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS 

S/A e a Administradora de Intercâmbio RCI BRASIL LTDA, um plano junto 

ao Pestana Vacation Club, denominado Gold N5 990. Aduzem que referido 

plano oferece o direito de ocupar a rede de Hotéis Pestana, pertencentes 

ao PVC, de acordo com as condições estabelecidas. No contrato 

celebrado entre as partes, estabelece apenas a estadia com diárias e 

café da manhã, sendo facultado aos hóspedes, negociarem por meio de 

“pontos” ou em espécie, a solicitação de outros serviços. Informam que 

optaram por solicitar a reserva com a opção regime de meia pensão, 

porém, ao chegar ao hotel, foram surpreendidos pela informação de que 

em razão da mudança de direção, as regras haviam sido alteradas e que 

em decorrência disso, não seria possível oferecer o serviço contratado de 

meia pensão. Por fim, alegam que tentaram solucionar o problema com a 

Requerida, porém, não lograram êxito, razão pela qual tiveram que efetuar 

o pagamento referente a alimentação adquirida no próprio hotel. Diante do 

exposto, pugnam: i) pela assistência judiciária gratuita; ii) pela inversão do 

ônus da prova; iii) pela condenação ao pagamento de danos materiais no 

valor de R$ 314,31 (trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos); iv) 

pela condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 

(vinte mil reais) e, v) pelo pagamento das custas e honorários 

advocatícios. A segunda ré, em sua peça contestatória afirma que os 

autores equivocaram-se na interpretação do contrato colacionado aos 

autos pelos próprios autores, tendo em vista que não há nenhuma 

cláusula que estabeleça a possibilidade de hospedagem com regime de 

meia pensão, o que há é a possibilidade de que os usuários, a seu critério, 

caso optem por fazer uma das refeições, almoço ou jantar, dentro do 

hotel, terão a possibilidade de ter um desconto de 10% (dez por cento) em 

cada refeição, o que em momento algum foi negado e não há nos autos 

nada que prove algo em sentido contrário. Assim, afirma não ter 

responsabilidade pelos fatos narrados pelos autores pugnando pela 

improcedência da ação. A terceira ré afirma que para solver o incômodo 

ocorrido durante a hospedagem dos Autores, logo após recebida a 

reclamação, por e-mail, realizou o ESTORNO dos pontos debitados pelo 

sistema de refeição (3.600) e ainda concedeu um crédito de mais 1.500 

pontos em favor dos Autores, e, que, portanto, não há se falar em danos 

materiais e morais indenizáveis. Requerendo por fim a improcedência da 

ação. Neste cotejo analítico, entendo assistir parcial razão aos autores. De 

acordo com os documentos anexos a exordial e a defesa apresentada 

pela 3ª requerida, resta inequívoco a falha na prestação do serviço por 

parte das reclamadas. Nesta feita, restou comprovado que os autores 

contrataram e efetuaram o pagamento de hospedagem com meia pensão e 

que referido serviço não foi prestado pelas promovidas, sendo assim, tem 

os autores direito aos danos materiais pleiteados, pois tiveram despesas 

com alimentação que deveria ter sido disponibilizado no hotel pela 

requerida. Nesse contexto, entendo procedente o pedido de reparação em 

danos materiais, para que a ré promova o ressarcimento dos valores 

pagos pelos autores a título de alimentação na monta de R$ 314,31 

(trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos), devendo este ser 

corrigido monetariamente desde a data do desembolso. 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 

falha na prestação de serviço, dúvida não há que há violação a bem 

jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Neste sentido é a jurisprudência: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA DE HOTEL. 

LUA DE MEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE DE RESERVAS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. DANO 

MORAL. Incontroverso o cancelamento da reserva efetuada pelos 

autores, dias antes da viagem de lua de mel. Falha na prestação do 

serviço evidenciada. Os requeridos não lograram êxito em demonstrar a 

regularidade da prestação do serviço. Ônus que lhes cabia, a teor do art. 

14, §3º, do CDC. Danos materiais comprovados. Devido o ressarcimento 

dos custos extras com diárias, decorrentes da falha na prestação do 

serviço por parte dos réus. Danos morais configurados, uma vez que a 

situação transcendeu o mero dissabor. Notadamente em razão da 

frustração dos planos para a lua de mel dos autores. Quantum 

indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, para cada autor, mantido, pois 

justo à reparação pretendida. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso 

Cível Nº 71007829484, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 05/09/2018) Logo, 

comprovada a falha na prestação de serviço, bem como o dano moral 

puro decorrente dessa conduta ilícita, 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. Reputo 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 econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a cada um dos autores, 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. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para: a) Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento a cada 

um dos autores do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a 

partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ). b) Condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento a título de danos materiais no valor total de 

R$ 314,31 (trezentos e quatorze reais e trinta e um centavos), sobre o 

qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; Sem custas ou 

honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino 

por julgar extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 de outubro 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, 09 de outubro 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: 1001417-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (ADVOGADO(A))
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WESLEY ALVES DE MENEZES MARINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAYLOR WILLIAN CRESTANI (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001417-27.2017.811.0055 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. 11552349), embora 

tenha sido devidamente intimada para o ato . O advogado do autor 

compareceu e requereu prazo para juntada do atestado justificando a 

ausência do autor. Intimado para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos 

documento comprobatório que justificasse a ausência na audiência de 

conciliação, manteve-se inerte, conforme certidão lançada nos autos (cf. 

ID 15720694). 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, 09 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato Juíza 

Leiga Vistos. 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, 09 de 

outubro 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: 1001418-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. O. (REQUERENTE)

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

K. G. D. S. G. (ADVOGADO(A))

M. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Autos n. 1001418-12.2017.8.11.0055 Reclamante: FRANCISCA ALVES DE 

OLIVEIRA Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995, c/c artigo 27, da lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Trata a demanda de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS, promovida por FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO. A autora propõe ação de 

indenização por danos morais e materiais visando a condenação do 

Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 15.498,51 

(quinze mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um 

centavos). Argumenta que foi casada por mais de 40 (quarenta) anos, 

com o Sr. João Paulo de Oliveira, falecido no dia 13/08/2007, sendo dessa 

forma é beneficiária de pensão por morte, no valor de um salário mínimo. 

Aduz que em julho de 2012, ao verificar o saldo do seu benefício, 

constatou um desconto de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o 

valor do benefício que recebia mensalmente, no entanto, alega que não 

buscou saber o motivo de tal desconto. Afirma que em 2013, sua filha 

procurou o INSS para saber o motivo dos descontos e foi informada que 

os descontos eram decorrentes de uma ordem judicial para pagamento de 

pensão alimentícia de uma suposta filha do Sr. João Paulo de Oliveira. 

Inconformada com a situação a requerente afirma que a sua filha 

contratou um advogado para verificar a veracidade da pensão alimentícia, 

sendo solicitado a cópia dos autos no dia 22/07/2013, tal pedido foi 

deferido no dia 15/10/2013. Após analise do processo de execução de 

alimentos, foi possível constatar que o esposo da requerente era 

homônimo do verdadeiro executado/devedor da pensão alimentícia. 

Sabendo disso, a requerente afirma que propôs ação de exoneração de 

alimentos, tendo o seu pedido liminarmente deferido no dia 03/06/2014, e 

cessado os descontos pelo INSS, no dia 11/07/2014. O promovido 

ESTADO DE MATO GROSSO refuta as alegações autorais e requer a 

improcedência da ação aduzindo que a promovente não comprovou os 

danos morais alegados. O feito oportuniza o julgamento antecipado, na 

forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de 

provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito. No 

caso dos autos, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado 

prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quando se verifica ato 

comissivo da administração por meio de seus agentes, bastando, nestas 

hipóteses, a análise acerca do ato ilícito praticado, do dano causado e do 

nexo de causalidade entre ambos. A conduta comissiva, representada 

pelo desconto indevido na pensão percebida mensalmente pela autora é 

fato incontroverso. Os documentos anexos à exordial atestam a 

implantação e o cancelamento do desconto em razão do reconhecimento 

de que o falecido esposo da autora não era o verdadeiro alimentante, mas, 

sim, homônimo deste. A existência de nexo causal entre a conduta do réu 

com o lançamento do desconto e as consequências danosas desse 

evento, também é incontestável. Veja-se que os descontos indevidos 

iniciaram em julho/2012 e só cessaram em julho/2014, ou seja, durante 

dois (2) anos teve a autora retirado de seus proventos 65% do salário 

mínimo, fazendo com que vivesse com valores ínfimos, o que, com toda 

certeza, prejudicaram de forma relevante seu sustento e afetaram sua 

dignidade. Tal fato, por si só, caracteriza abalo moral, uma vez que fora 

privada do imediato e pleno gozo de seu salário, fonte de seu sustento e 

de sua família. Como se não bastasse, o motivo do desconto indevido é 

bastante peculiar e, sem dúvida, levou um sentimento de angústia ao seio 

familiar até a total elucidação do ocorrido, afetando a dignidade da 

reclamante de maneira muito importante. Aqui, restou claro os descontos 

efetuados na pensão percebida pela autora sob a rubrica “pensão 

alimentícia” durante meses perfazendo o valor descontado na quantia de 

R$ 12.085,68. Por certo, inexoravelmente, transbordou o mero 

aborrecimento, havido no cotidiano. Não é o comum as pessoas terem 

valores descontados indevidamente da sua remuneração, mormente em 

sendo a autora idosa, recebedora de pensão por morte e sob a 

perspectiva de ter sido traída por seu falecido marido. Se isso ocorre por 

atos da Administração, que desconta valores da pensão recebida pela 

autora, causando dissabor, é reparável pela indenização por dano moral. 

Portanto, demonstrado o nexo causal entre o ato lesivo e o dano 

experimentado pelo autor, decorrente da teoria do risco administrativo, 

emanando-se a obrigação de indenizar pelo ato lesivo e injusto causado à 

vítima. Nesta senda, restou caracterizado o dano moral puro, o qual deriva 

inexoravelmente do próprios ato ofensivo, de tal modo que, comprovada a 

ofensa, resta demonstrado o dano moral, independentemente de maiores 

provas nesse sentido. A jurisprudência é neste sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 

DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FOLHA DE PAGAMENTO, 

INDEVIDAMENTE. DANO EXTRAPATRIMONIAL RECONHECIDO. 1. Segundo 

o Estado réu, não há que se cogitar sua responsabilidade objetiva, na 

medida em que tão-logo tomou conhecimento do fato, efetuou a devolução 

dos valores, em folha suplementar no mês de junho de 2011, não havendo 

ação da Administração Pública tendente a ensejar o "dano" sustentado 

pelo autor. 2. Inegável a violação ao dever de zelo do ente, decorrente da 

ordem de desconto na folha de pagamento do autor, referente a valores 

de pensão alimentícia, indevidamente. Assim, os contornos do presente 

caso autorizam a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais, decorrentes do desconto indevido de pensão alimentícia. 3. Os 

efeitos verificados ultrapassaram a seara de meros dissabores, 

configurando o dano. O autor é servidor aposentado, sem filhos que 

percebam pensão alimentícia, sendo que o valor descontado atingiu 40% 

de seus proventos, sem falar nos transtornos daí decorrentes. 4. 

Portanto, demonstrado o nexo causal entre o ato lesivo e o dano 

experimentado pelo autor. 5. O valor arbitrado a título de danos morais 

deve ser majorado para R$ 2.000,00, de acordo com os parâmetros desta 

Turma Recursal e Egrégio TJ/RS. 6. No entanto, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública aplicável o índice de poupança, composto pela 
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TR + juros de 6% ao ano, desde a data da vigência da Lei nº 11.960/09 até 

25.03.2015, quando incidirá IPCA-E. No que tange aos juros moratórios, 

aplicáveis os de 6% ao ano, a contar da citação. RECURSO INOMINADO 

DO AUTOR PROVIDO E RECURSO INOMINADO DO ESTADO PROVIDO 

PARCIALMENTE. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005342613, Turma 

Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos 

Santos Coelho, Julgado em 25/05/2016) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. IPERS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDUÇÃO 

INDEVIDA DA PENSÃO RECEBIDA. EQUÍVOCO. DANO MORAL 

PRESUMIDO. 1. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, por 

danos causados aos administrados, via de regra, esta é objetiva, nos 

termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, assentada que está na 

teoria do risco administrativo. Assim, possível afirmar que o Poder Público, 

independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos 

seus agentes que, nesta qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o 

direito de regresso. 2. A indevida redução ou desconto nos valores 

recebidos do IPERS pela pensionista implica prejuízos indenizáveis na 

forma de reparação por danos morais, sendo estes, segundo a majoritária 

jurisprudência, presumíveis, ou seja, in re ipsa, prescindindo de prova 

objetiva. 3. Valor a ser reparado. Critérios de fixação. Manutenção. 4. 

Juros de mora. Correção e juros de mora na forma da nova redação do 

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir de partir de 29-06-2009. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70042761643, Nona 

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

Julgado em 25/01/2012) Para fixação do valor da indenização, reputo justo 

e necessário o valor de R$ 8.000,00. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO POR 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) CONDENAR o promovido ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar o 

pagamento a título de danos morais à autora FRANCISCA ALVES DE 

OLIVEIRA no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento. b) CONDENAR o 

promovido ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores 

indevidamente descontados da pensão por morte da autora FRANCISCA 

ALVES DE OLIVEIRA no valor total de R$ 12.085,68 (doze mil e oitenta e 

cinco reais e sessenta e oito centavos) sobre o qual incidirá juros de mora 

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 

cada desconto indevido e correção monetária com base no IPCA-E a partir 

desta data. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará 

da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995 c/c Lei nº 12.153/2009, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 10 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002280-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. S. (REQUERENTE)

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

J. C. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Autos n. 

1002280-46.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA A parte autora 

promove AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. Na hipótese, há questão de competência a ser aferida, que 

impede o seguimento da ação. Isto porque o Juizado Especial Cível é 

incompetente para o processamento e julgamento da ação. A matéria é 

afeta à competência especializada, no Juízo de Família, conforme 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. QUESTÃO QUE ENVOLVE A ANÁLISE DA 

PARTILHA DE BENS REALIZADA QUANDO DO FIM DO RELACIONAMENTO 

CONJUGAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006751093, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 

25/05/2017) Ementa: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA QUE GIRA EM 

TORNO DA OBRIGAÇÃO DO AUTOR, PAI, DE ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS MENSALIDADES ESCOLARES DOS FILHOS MENORES. QUESTÃO 

ATINENTE AO DIREITO DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. A pretensão do autor consiste, essencialmente, na 

isenção do dever de subsidiar o ensino de seus filhos, sob o fundamento 

de que sua obrigação é de, única e exclusivamente, adimplir os alimentos 

arbitrados judicialmente. Os pedidos de condenação da ré ao pagamento 

das mensalidades atrasadas e de indenização por danos morais são 

decorrentes da pretensão principal. Essa questão, por evidente, foge à 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, devendo ser dirimida na Vara 

de Família, onde, inclusive, já tramita ação revisional de alimentos. Correta, 

assim, extinção do feito operada pelo juízo a quo. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003647039, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 

30/01/2013) DISPOSITIVO Ante o exposto, opino por DECLARAR a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processamento e 

julgamento da ação originária JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo Art. 485, IV do Código de 

Processo Civil, c/c artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento da fazenda pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juíza Leiga. 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, 08 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE VITALINA NUNES ALVES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO (ADVOGADO(A))

LUCIANA MATIOLLI LONGUI PAVANETTI (REQUERENTE)

DANIELLY FERREIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARCELO FREITAS (REQUERENTE)

CRESLAINE MACIEL PEGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)
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INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002317-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

VALMIR ESTEVAO RAMPIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A inicial necessita ser emendada, uma vez que a parte autora 

não juntou nos autos documentos pessoais, comprovante de endereço e 

procuração. Além disso, o reclamante optou por promover a ação também 

em face do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Mato Grosso, porém, não descreve seu nome e sua qualificação; 

tampouco justifica o motivo da inclusão da pessoa física do titular do 

referido Comando no polo passivo da demanda. Assim, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que junte os 

documentos acima mencionados, bem como que justifique a inclusão da 

pessoa física acima mencionada, qualificando-a adequadamente se for o 

caso, tudo sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC 

de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEAN ARAUJO GALHARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Caso nada seja requerido no prazo legal, remetam-se os autos 

ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo. Sem prejuízo, 

intime-se a parte reclamada para, se for o caso, pagamento das custas 

processuais no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001582-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ELIZETE PEREIRA DA SILVA SANTANA FERREIRA (REQUERENTE)

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a intempestividade da Impugnação à Contestação. Nos termos do 

Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 2018, INTIMO os 

Advogados GUSTAVO AUGUSTO HANUN SARDINHA OAB/GO 23151 e 

MATHEUS HENRIQUE PADINHA DE ALMEIDA, OAB/MT 24781/O para 

regularizar a sua habilitação nos autos, no prazo legal, sob pena de não 

conhecimento dos atos praticados.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-92.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA MARIA WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUIZ REBELATO (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE USUARIOS DE SAUDE ALTO JACUI (REQUERIDO)

 

Intimação das partes litigantes para comparecer na perícia médica 

designada para o dia 14/11/2018, com Dr. Guido Vaca Céspedes, a partir 

das 08:30 horas ou 13:30 horas, por ordem de chegada, com endereço na 

Av. Mato Grosso, 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, bem como 

para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, indiquem 

assistentes técnicos e apresentem quesitos, caso queiram, e caso já não 

tenham realizado. Intimação da requerida para depositar o valor, no prazo 

de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, tudo nos termos 

da decisão ID 15613182 e certidão e documento Ids 15921178 e 

15921180.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002093-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDINEUMA DE MOURA GONCALVES (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem 

sobre o resultado da perícia médica juntada aos autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004206-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

ADOLFO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004206-92.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ADOLFO SOARES DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Trata-se de ação 

previdenciária proposta pela parte acima identificada contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a implantar o benefício 

de aposentadoria por idade híbrida. 2. A tutela de urgência, regida pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Partindo das 

premissas legais e considerando os elementos de cognição existentes 

nos autos, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ os requisitos indispensáveis para que este juízo se convença da 

probabilidade do direito alegado. Isso porque a situação fática alegada 

pelo autor não restou suficientemente demonstrada, notadamente a 

respeito do número de contribuições necessárias para o cumprimento da 

carência do benefício pleiteado (180 contribuições), sendo imprescindível 

para tanto a instrução probatória. Anoto, ainda, segundo a legislação de 

regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 

do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está 

adstrita à existência de início de prova material, corroborada por prova 

testemunhal. Por essas razões, entendo que os requisitos para a 

concessão da liminar vindicada não restaram demonstrados. 3. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de sua 

reapreciação por ocasião da sentença. 4. A praxe e a própria experiência 

das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 
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que a conciliação prévia será permitida. 5. Cite-se a parte ré para que, no 

prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, acompanhada de 

documentos e especificando as provas que pretende produzir, inclusive 

eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. 6. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando 

as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, 

se ainda não as tiver indicado. 7. Para prova oral, inclusive interrogatório, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/02/2019, às 

14:30 horas. 8. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 9. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e 

seguintes do CPC. 10. Expeça-se o necessário. 11. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 5 de outubro de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000736-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

BRASILIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1000736-24.2016.8.11.0045. . para dia 

28/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001727-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

FRANCISCA NAILANE DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001727-29.2018.8.11.0045. . para dia 

28/11/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121793 Nr: 1503-79.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton John Wagner Formehl , VILMAR ADÃO 

FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos:"Certifico e 

dou fé, eu, Letícia da Silva Gomes, Oficiala de Justiça que, em 

cumprimento do mandado, referente ao processo 121793, diligenciei ao 

endereço Rua Júlio de Castilho, nº 432S, Centro, onde citei Vilmar Adão 

Formehl. O mesmo se recusou a passar informação da parte Elton John 

Wagner Formehl.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94481 Nr: 1422-04.2014.811.0045

 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: EDUARDO FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25405 Nr: 3228-21.2007.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a informação de fls. 141 sobre o não comparecimento da autora na 

perícia designada para o dia 19/09/2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000373-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

CARINE TELEKEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ALENCAR DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente, por seu procurador, para que manifeste 

aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002327-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

OSVALDO RONEI JUNG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, QUERENDO, 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004879-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CATTAPAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR, PARA PROMOVER O 

ANDAMENTO DO PROCESSO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE DLUZNIEWSKI SEROISKA (EXECUTADO)

LIDIO FREITAS DA ROSA (ADVOGADO(A))

DELMAR SEROISKA (EXECUTADO)

DELMAR SEROISKA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMO os executados, na pessoa do advogado constituído, via Dje [art. 

841, §1º, CPC/2015], sobre o ato processual de penhora encartado nos 

eventos nº 12262278 e 12617987.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001084-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

GILMAR FUMAGALLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001084-71.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 10h30min. Intime-se o requerente, através do 

advogado constituído, via DJe. Indefiro o pedido de citação do réu através 

de telefone ou e-mail, por ausência de amparo legal. Proceda-se à citação 

e à intimação do réu, mediante a expedição de carta precatória à Comarca 

de Primavera do Leste/MT, registrando-se os referenciais de endereço 

informados na petição acostada ao ID n.º 13870208, nos termos da 

decisão acostada ao ID n.º 12603927. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 10 de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004266-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. J. (REQUERENTE)

J. B. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. C. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1004266-65.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, na medida em que se trata de ação declaratória de alienação 

parental c/c modificação de guarda, proposta originalmente na Comarca de 

São José do Rio Claro/MT, na qual foi proferida decisão pelo juízo da 1.ª 

Vara daquela Comarca declinando a competência para o juízo da 6.ª Vara 

desta Comarca, em razão da detentora da guarda do menor já ter ajuizado 

ação anterior, em que também se discute a guarda (‘vide’ decisão 

acostada ao ID n.º 15815444, págs. 7 a 10). Diante disto, Determino a 

remessa deste processo ao Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT, que detém competência para apreciar a matéria da 

demanda. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003619-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. (REQUERENTE)

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERNER SKURA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003573-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIAS CURTY DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ARTHUR MUDRI DA SILVA (ADVOGADO(A))

GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI ACKERMANN GEREMIA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002035-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR DA PENHA BROSOROTO (EXEQUENTE)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (EXECUTADO)

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte autora para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6884 Nr: 77-23.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 367, expedi a certidão de 

inteiro teor da penhora dos imóveis nestes autos, mediante guia de fl. 379 

e verso, encontrando-se a referida certidão em pasta própria para 

retirada. Assim, INTIMO a exequente para retirar a certidão em cartório, 

devendo promover a averbação no ofício imobiliário e, em seguida, 

promover a juntada aos autos de cópia da matrícula atualizada dos bens, 

nos termos da decisão de 12/03/2018 (fl.367).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39748 Nr: 4698-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE 

SCHREINER BOHM

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 INTIMO a exequente para que, no prazo de 05 (cinco)dias, proceda ao 

recolhimento da guia de recolhimento para expedição de certidão de 

penhora, disponível no sítio http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home>Certidão 

de Processo em Tramitação - Sem Busca. COMPROVADO o recolhido, a 

guia já estará disponível para retirada no mesmo dia.

 INTIMO, ainda, para que, no prazo de 10 (dez)dias contatos do término do 

prazo para pagamento da guia e retirada da certidão, nos termos da 

decisão de fl. 123, providencie a juntada de cópia da matrícula atualizada 

do bem, com o registro da penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39748 Nr: 4698-82.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE 

SCHREINER BOHM

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 INTIMO as partes acerca do ato da penhora realizada por termo nos 

autos, à fl. 130, referente ao imóvel cuja cópia da escritura consta às fls. 

120-verso, matrícula 7502, Registro de Imóveis de Sorriso, nos termos da 

decisão de fls. 122/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 28231 Nr: 2366-16.2008.811.0045
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL MARCHIORI, ALCEU DOS SANTOS 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, já foi proferido acórdão quanto ao recurso de apelação 

oposto na ação 840-77.2009.811.0045, porém, não transitou em julgado, 

devido à existência de recurso pendente, conforme andamento anexo.

INTIMO o exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o 

andamento no processo, conforme decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82395 Nr: 1766-53.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.F.KREMER E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, retire em 

cartório a certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil];

 INTIMO, ainda, para que, no prazo de 10 (dez) dias contados da retirada / 

decurso do prazo retro, providencie a juntada de cópia da matrícula 

atualizada do bem, com o registro do arresto.

INTIMO, por fim, o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a citação dos executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte REQUERENTE para que no prazo de 10 (dez) dias 

comprove a distribuição da Carta Precatória de fl. 134 e se manifeste 

acerca do retorno da certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 3519-79.2011.811.0045

 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: AK, MFK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO os requerentes para retirada das cópias atutenticadas em 

secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias, e, no prazo de 30 (trinta) dias, 

compovem no processo a transcrição do título de propriedade pertante o 

Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001867-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO DA COSTA (AUTOR(A))

KLEBER TRASSI DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIMPICA ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME (RÉU)

CATIANE ZAATREH CENTURION (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001867-34.2016.8.11.0045. Primeiramente, no que diz 

respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o 

furto não teria ocorrido no estacionamento da requerida, denota-se que, 

na hipótese concreta, se constitui como tema que exige/demanda, sob 

pena de violação do principio da ampla defesa, dilação probatória e, ao 

mesmo tempo, exatamente por este motivo, também possui íntima 

vinculação com o mérito da demanda e, sob este ponto de vista, será 

analisada em instante oportuno. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a 

fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes 

[art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria 

fática controvertida, o seguinte fato: a) a ocorrência do furto nas 

condições descritas na petição inicial; b) a culpa da requerida; c) a 

existência e a quantificação de prejuízos morais e materiais, 

experimentados pelo requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

existência dos requisitos da responsabilidade civil, dos danos e a sua 

quantificação. Provas deferidas: a produção da prova testemunhal se 

consolida como elemento decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 442 do Código de 

Processo Civil, Defiro a produção da prova testemunhal, exclusivamente. 

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência 

à regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Designo o 

dia 05 de dezembro de 2018, às 13h30min, para realização de audiência 

de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que 

possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de 

identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob 

a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao 

advogado consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada 

acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras 

do art. 455 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 10 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004805-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (REQUERENTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

GUIDO VACA CESPEDES (PERITO / INTÉRPRETE)

FABIANE BARTH (ADVOGADO(A))

TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004805-65.2017.8.11.0045. Considerando a 

urgência/emergência do caso, tendo em vista a gravidade do quadro 

clínico apresentado pelo requerente, representado pela existência de risco 

iminente à saúde, adicionado ao fato de que a decisão que determinou, em 

sede de antecipação de tutela, o fornecimento dos serviços de atenção 

domiciliar não foi atendida pelos requeridos, que permaneceram em estado 

de inércia, mesmo após intimados a cumprir a ordem (‘vide’ ID n.º 

15613026, intimações n.º 1741312 e n.º 17413 na guia expedientes, 

petição acostada ao ID n.º 15817355 e certidão acostada ao ID n.º 
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15817299), com o objetivo de evitar grave prejuízo à saúde do requerente 

e protelação do tratamento médico necessário à reversão do quadro 

clínico apresentado pelo autor, e como forma de concretizar o comando da 

decisão judicial prolatada nos autos, Determino o bloqueio das contas 

públicas do Estado de Mato Grosso, no valor correspondente a R$ 

64.050,00 (sessenta e quatro mil e cinquenta reais), quantia suficiente 

para custear o tratamento médico, por empresa de iniciativa privada, pelo 

período de 90 (noventa) dias, tendo em vista o menor orçamento 

apresentado nos autos, pela empresa TransMed (ID nº 15610206, págs. 3 

e 4). A liberação dos valores será realizada em três parcelas mensais, 

após comprovada a prestação dos serviços pela empresa contratada, 

mediante a juntada nos autos da respectiva nota fiscal, cientes as partes 

de que a não prestação de contas, no prazo estabelecido, acarretará a 

imediata suspensão dos valores. Tratando-se de contratação de empresa 

de iniciativa privada prestadora do serviço de atenção domiciliar, 

considerando os termos do Ofício Circular nº 17-2017, determino a 

intimação dos requeridos para que, no prazo de 15 dias, através da 

equipe da SES/MT em Cuiabá, ou pelos Escritórios Regionais de Saúde da 

região que reside o paciente, apresentem nos autos relatório de 

supervisão acerca da classificação estabelecida pela empresa 

cumpridora da ordem judicial. Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão 

acostada ao ID n.º 15613026. Aguarde-se o decurso do prazo para 

apresentação das alegações finais. Após, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 160644 Nr: 11019-45.2010.811.0042

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Ramos Varanda 

Júnior - OAB:13.674/MT

 Vistos etc.,

1. O presente processo executivo de pena foi encaminhado a este Juízo 

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para continuidade 

da fiscalização do cumprimento das condições no regime semiaberto 

impostas ao recuperando e demais providências, em virtude do mesmo ter 

declinado endereço no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

 2. Dessa forma, e considerando o teor da certidão de fl. 354, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 25 de outubro de 2018, às 16h15min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.

3. Intime-se o recuperando.

4. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

5. Findo, postergo analise de eventual revogação da suspensão cautelar 

do presente feito, bem como revogação do decreto preventivo (fl. 276), 

para a realização da audiência supracitada.

6. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003726-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 28/11/2018 Hora: 

16:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAIANE DOS SANTOS ESTRELA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

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, 10 de outubro de 2018 MARCELA OLIVEIRA CAVALCANTI 

DE AVILA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000887-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICA PROCESSO n. 1000887-53.2017.8.11.0045 Valor da causa: 

$534.47 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALA 101 A 106, QD 504, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 POLO PASSIVO: Nome: PAULO ADRIANO 

RIBEIRO DE SOUSA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, via de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: ID 1251130 ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002138-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO JOSE SANTOS MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 28/11/2018 Hora: 

16:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 
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extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000888-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA (EXEQUENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

ELETRÔNICA PROCESSO n. 1000888-38.2017.8.11.0045 Valor da causa: 

$444.46 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: CLARO S.A. Endereço: RUA FLÓRIDA, 1970, - DE 1001/1002 AO 

FIM, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04565-001 POLO 

PASSIVO: Nome: PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, via de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 1.105,17 (Mil cento e cinco 

reais e dezessete centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

LUCAS DO RIO VERDE, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE COSMO ROCHA (REQUERENTE)

OTAVIO AUGUSTO FIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCMAX LOCADORA E PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCAO 

CIVIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ar

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011403-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO AZEVEDO DE MELO (EXEQUENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO (ADVOGADO(A))

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de Id. 15468384, INTIMO a parte executada para efetuar o 

pagamento voluntário, nos exatos termos da condenação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10 por cento. Lucas do Rio Verde - 

MT, 15 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS VIEIRA (EXEQUENTE)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

TRAINER CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados 

do feito foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de 

sentença. Nesse passo, INTIMO a parte executada, por seu advogado e 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, 

conforme valor apresentado pela parte exequente, consignando que, caso 

não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 

10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação 

(CPC, art. 525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

FRANCIMAR ARAUJO FRANCA SOARES MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da petição 

de Id. 15862033 e demais documentos, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MEYQSCILAINE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART (ADVOGADO(A))

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar as respectivas 

contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES (ADVOGADO(A))

JESSICA CRISTINA DALL ALBA (ADVOGADO(A))

EVELYN RUFINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 30524 Nr: 304-66.2009.811.0045

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR LAMPUGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:OAB/MT 24478-A, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS, 

Paulo Cesar Cerutti - OAB:MT0025202O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos.

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95).

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se o Exequente ciente da determinação 

para dar prosseguimento no feito, permaneceu inerte conforme a certidão 

de fls. 111.

Dessa forma, caracteriza abandono do processo, na forma do artigo 485, 

III, do CPC/2015:

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;

(...)

Ademais, o art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, preconiza o seguinte:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

(...)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.

Isto posto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 22904 Nr: 770-31.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE CORASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO JOSÉ IZEPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - 

OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MARTINS - 

OAB:OAB/MT 10.493-B

 Vistos.

Dispõe o art. 53, §4º da Lei 9.099/95 que, “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”.

Outrossim, no âmbito do Juizado Especial prevalece a primazia dos 

Princípios Norteadores como o da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, 

Economia Processual e Celeridade, ambos descritos no art. 2º da Lei 

9.099/95, logo o pedido formulado pelo reclamado para suspender o 

processo para aguarda o desenrolar de outro processo, é incompatível 

com a competência do juizado, em especial ao princípio da celeridade, 

princípio este fundamental no âmbito do juizado.

 Posto isto, indefiro o pedido de suspensão.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 10 

(dez) dias, sobre pena de extinção.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI ANJOS DA SILVA (AUTOR(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS Nº 1001684-92.2018.8.11.0045 Vistos. Verifica-se 

que a certidão de ID n° 15805587, que a decisão de ID n° 13043360 não 

fora publicada no Diário Oficial Eletrônico, para ciência da procuradora da 

requerente. Assim sendo, defiro o pedido de ID n° 15063473 e redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2019, às 

14h00. Atente-se a escrivania para o cumprimento da presente decisão 

em tempo hábil para a realização do ato aprazado, nos moldes da 

leg is lação processua l  em v igor .  As  par tes  deverã o 

apresentar/completarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4º, CPC). Consigne-se que caberá ao advogado de cada 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência acima designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC. Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente 

arroladas, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º 

do art. 455, CPC). Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde, 08 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001329-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCONTROLE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO CAETANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas da Carta Precatória bem como das diligências do 

Oficial de Justiça para cumprimento da determinação. 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, no 

mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização exata do 

endereço de cumprimento do mandado. Saliento que o valor da diligência e 

os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente delimitados na 

Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa, datada de 

05 (cinco) de Abril de 2016. ÁGUA BOA, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001373-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOP ECON E CRED MUTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES 

DA SECRETARIA DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLICA DO ESP 

(REQUERENTE)

VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINO PEDRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da 

determinação. 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 
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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, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado. Saliento que o valor da 

diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. ÁGUA BOA, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001369-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA 1ª VARA DE ÁGUA BOA AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: 

(66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 CERTIDÃO 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das custas para distribuição da Carta Precatória bem como 

das diligências do Oficial de Justiça para cumprimento da determinação. 

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, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado. Saliento que o valor da 

diligência e os parâmetros para o seu cálculo encontram-se claramente 

delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de Foro da Comarca de Água 

Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016. ÁGUA BOA, 15 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 99780 Nr: 2125-70.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber, Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo, sem 

manifestação, para a parte executada pagar o débito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (RÉU)

EULER CESAR DE FREITAS (RÉU)

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 14843471 e da audiência de justificação designada nos 

autos para o dia 25/10/2018 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (RÉU)

EULER CESAR DE FREITAS (RÉU)

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 14843471 e da audiência de justificação designada nos 

autos para o dia 25/10/2018 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (RÉU)

EULER CESAR DE FREITAS (RÉU)

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida da 

decisão de ID nº 14843471 e da audiência de justificação designada nos 

autos para o dia 25/10/2018 às 15:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001389-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. F. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 15779817.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001389-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

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

L. F. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora para 

informar nos autos dados bancários (Banco, Agência, conta e CPF do 

titular da conta) para fins de desconto dos alimentos provisório em folha 

de pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103952 Nr: 4714-35.2015.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, Vanilde Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidiney Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente, este Juízo DEFERE o pedido de 

consulta ao sistema Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) a fim de buscar informações do local de trabalho do executado.

 2 – CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105352 Nr: 5377-81.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante da análise da certidão acostada às fls. 49, este Juízo DEFERE o 

pedido de fl. 55 para que seja realizada a citação por hora certa do réu, 

com fundamento no artigo 252 e seguintes do Código de Processo Civil , 

observando-se as advertências do despacho inicial, oportunizando-se, 

caso necessário, o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor possa 

apresentar réplica, nos termos do art. 351 do CPC.

 2 – Após a conclusão da fase postulatória, REMETAM-SE os autos 

conclusos para as providências preliminares de saneamento do feito.

 3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110895 Nr: 2945-55.2016.811.0021

 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: Edivaldo Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iara Custodio

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 Trata-se de revisão de alimentos ajuizada por EDIVALDO JACINTO em 

face de WENDER CUSTODIO JACINTO e WESLEY CUSTÓDIO JACINTO, 

representado por sua genitora, todos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, o requerente modificou seu 

endereço sem comunicar aonde se encontra domiciliado para as 

intimações dos autos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

Dessa forma, não tendo o requerente atualizado nos autos o local onde 

seria encontrado, ficando deve este processo ser extinto sem o 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso, II do Código de Processo 

Civil, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito.

Sem custas, nos termos do art. 98 do CPC.

Por derradeiro, transitada em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31527 Nr: 527-57.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delir Pezzini

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258 

A

 1 – Diante da manifestação do exequente (fls. 496/500), INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto 

à impugnação ao laudo pericial deduzido pelo credor.

 2 – Após, com a manifestação do expert, INTIMEM-SE as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem a respeito, sob pena de 

preclusão.

 3 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35061 Nr: 4074-08.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtel Tecnologia e Serviços S/A, Brasil 

Telecom/Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves de 

Toledo - OAB:76713/MG, Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Ana Tereza Palhares Basilio - OAB:74802/RJ, 

Cleto Luiz de Lima - OAB:107508/MG, Diogo Soares Venancio 

Mariana - OAB:122344/RJ

 1 – Diante do despacho no processo em apenso (1026866), 

AGUARDE-SE a manifestação do exequente no prazo assinalado acerca 

da concordância do montante atribuído na impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109049 Nr: 1893-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Clesio Mori, Nadir Valentini Mori, Antonio Donizete 

Valentini, Nilza Guidini Valentini, Sergio Jose Santi, Ivani Loiola Santi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Aparecido Dante, Maria Madalena 

Rosa Dante, Paulo Sergio Dante, Waldirene Presa Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo da

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Costa Andrade - 

OAB:49.770/PR

 Aline Hernandes Palhares - OAB:22525-A, Mariana Amenta da Silva 

Breseguello - OAB:OAB 339.479

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83018 Nr: 1861-58.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelene A Destro, Juscelene Aparecida 

Destro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fl. 47, 

DEFERE-SE o pedido de citação por edital dos executados. EXPEÇA-SE 

edital com prazo de 30 (trinta) dias, seguindo-se à risca as formalidades 

do artigo 8º, inciso IV da Lei n. 6.830/1980, consignando-se as 

advertências do despacho inicial.

2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos à Defensoria Pública para 

manifestar o que entender de direito como curador especial do devedir, 

nos termos do art. 72, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

 3 – Cumprida a diligência acima, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de direito 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113937 Nr: 4701-02.2016.811.0021

 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: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ibere Ricardo Januário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 154 de 465



Evangelista - OAB:OAB/SP 292032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 diante da incorreta utilização do indexador da correção monetária, este 

Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos monitórios a fim 

de que o indexador da correção monetária (INPC – Tabela DEPRE) seja 

substituído pelo IGP-M/FGV, como expressamente estipulado no contrato. 

Diante da sucumbência recíproca, aliado ao princípio da proporcionalidade, 

este Juízo CONDENA o embargante e o embargado ao pagamento de 

honorários advocatícios correspondente a 10 % sobre o valor atualizado 

da causa com base no IPCA-E/IBGE. O embargante deverá adimplir o 

importe de 65% (sessenta por cento) do valor obtido, enquanto que o 

embargado o equivalente a 35 % do referido montante. INTIME-SE o 

embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo 

cálculo do débito, observando-se o indexador da correção monetária, 

conforme o dispositivo (IGP-M/FGV), sob pena de extinção do processo, 

ante a ausência de documento essencial à propositura da demanda. Não 

havendo a apresentação do recálculo, REMETAM-SE os autos conclusos 

para demais deliberações. Do contrário, na hipótese de o embargado 

colacionar o débito com o recálculo do indexador da correção monetária, 

DEFERE-SE a expedição do mandado para cumprimento da obrigação e 

pagamento dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado 

da causa como consignado na decisão inicial (fl. 299), consignando-se 

prazo de 15 (quinze dias) na forma do artigo 701 do CPC, anotando-se 

nesse mandado que, caso as partes requeridas o cumpra, ficará isento de 

custas (701, §1º, do CPC).Constem no mandado que, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias para o adimplemento voluntário da obrigação, poderão ser 

oferecidos embargos monitórios nos moldes do art. 702 do CPC, 

observando-se a preclusão, bem como a possibilidade de incidência de 

multa, conforme estabelece o art. Do contrário, constituir-se-á de pleno 

direito o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º, do 

CPC).Sendo opostos os embargos, INTIME-SE o requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito. Em seguida, REMETAM-SE 

os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 119552 Nr: 1927-62.2017.811.0021

 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: Joaquim de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adigiton da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Soares de Mesquita 

Filho - OAB:OAB/GO 20.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos 

do art. 701, §2º do CPC, devendo ser retificada a capa dos autos.

 2 – INTIME-SE a parte devedora, via mandado, para cumprimento da 

sentença – mandado executivo, acrescido das custas, se houver – no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do Código de Processo Civil .

3 – Não havendo o pagamento voluntário da obrigação, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens passíveis 

de penhora, manifestando-se o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

4 – Sendo indicados bens, com fundamento no art. 523, §3º do Código de 

Processo Civil, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo ser 

intimadas as partes, como também eventual cônjuge e credores 

pignoratícios ou hipotecários.

 5 – PROMOVA-SE a alteração da distribuição do feito junto ao Cartório 

Distribuidor para o fim de anotar que se trata doravante de cumprimento de 

sentença, buscando a baixa do processo dos dados estatísticos.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98411 Nr: 1313-28.2015.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Agostinho Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hyran Vieira Guimarães, Rodrigo Oliveira 

Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:43.638 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 3 – Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo 

de 30 (trinta) dias, INTIMEM-SE as partes do referido resultado para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.Sem 

embargo, diante do requerimento do embargado na manifestação acostada 

à fl. 24, este Juízo DEFERE a produção de prova oral, consistente na 

inquirição de testemunhas e no depoimento pessoal do embargante. 5 – 

Para tanto, DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 13 

de março de 2019 às 14h15min, horário oficial de Mato Grosso. 6 – 

INTIME-SE o embagado para que apresente rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 7 – INTIME-SE pessoalmente o 

embargante para que compareça a fim de tomar o seu depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, caso não comparecer, ou, 

comparecendo, se recusar a depor, nos termos do art. 385, §1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89914 Nr: 4208-30.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFZ

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 1 – Considerando a manifestação do credor, OFICIE-SE ao INDEA/MT para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a existência de semoventes em 

nome da executada Eliete Fábio Zandoná e seu cônjuge André Luiz 

Zandoná, bem como as respectivas localizações na hipótese de haver 

saldo positivo.

 Consigne-se no ofício que, na hipótese de haver descumprimento, este 

Juízo tomará medidas visando à responsabilidade funcional, administrativa 

e criminal do chefe da entidade acima referida.

 2 – Em seguida, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80309 Nr: 3330-76.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Pissini e Marquesini - Sociedade de Advogados, 

Celson Jesus Gonçalves Faleiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Assis Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo INDEFERE os pedidos contido 

às fls. 148/149, referente à desconstituição da penhora realizada. 2 – 

Havendo preclusão ou não sendo recebido eventual recurso com efeito 

suspensivo, PROCEDA-SE o levantamento do numerário depositado a título 

de honorários de sucumbência na forma solicitada pelo exequente (fls. 

153/157). 3 – Considerando que anteriormente houve tentativa de bloqueio 

de valores por meio do sistema BACENJUD que não obteve êxito na 

constrição do débito exequendo de forma integral, INDEFERE-SE pedido de 

nova tentativa de penhora online, isso porque não houve elementos 

mínimos de que a devedora possui o numerário remanescente depositado 

em conta bancária de modo a possibilitar a efetividade da diligência. 4 – 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

diligências efetivas visando ao prosseguimento do feito. 5 – CUMPPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 22092 Nr: 1431-48.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Lucio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom/Oi S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 1 – Em análise à manifestação da executada às fls. 292/294, este Juízo 

INDEFERE o pedido de levantamento de valores, tendo em vista que o 

crédito principal foi adimplido anteriormente (fls. 256/257), inexistindo 

sequer irresignação recursal.

 Como se pode verificar nos autos, se encontra ainda apenas pendente à 

satisfação de honorários advocatícios arbitrados pela decisão à fl. 260.

 2 – Diante do acórdão acostado às fls. 296/299, INTIME-SE o credor para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito, 

sobretudo quanto à constituição de seu crédito no Juízo universal 

falimentar, sobretudo diante da decisão proferida no dia 15/05/2017, 

especificamente no item “4” (fls. 267/269) .

3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25107 Nr: 4377-90.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342, Fabricio Eder Carvalhais - OAB:18.798/GO, Luis 

Fernando Carvalhaes Teles - OAB:32448/GO, Weliton Soares Teles 

- OAB:6666

 1 - Em consulta ao Sistema de Informações Processuais (APOLO), aliada 

a certidão acostada à fl. 247, verifica-se que o exequente retirou os autos 

em carga quanto havia prazo para eventual impugnação ao laudo de 

avaliação (fl. 243).

 Sendo assim, este Juízo DEFERE o pedido de restituição do prazo, de 

modo que, com a intimação desta decisão, possa manifestar, caso queira, 

acerca da avaliação do imóvel acostada à fl. 243, sob pena de preclusão.

 2 – Sendo apresentada irresignação ou havendo preclusão, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste a respeito, bem 

como informe a forma de expropriação do bem penhorado.

 3 – Do contrário, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo. Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96117 Nr: 4622-91.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hyran Vieira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Agostinho Didonet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – CUMPRA-SE o despacho anteriormente proferido (fl. 39).

2 – Às providências.

Água Boa/MT, 15 de outubro de 2018.

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102073 Nr: 3486-25.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Erika Camila Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do Ministério Público (fl. 178), este Juízo 

DETERMINA a expedição de alvará na forma requerida, devendo a quantia 

ser depositada na conta bancária da empresa “Droga Certa”, a fim de que 

possa disponibilizar imediatamente o medicamento em favor da paciente 

Erika Camila Oliveira.

 2 – Realizada a transferência, INTIME-SE o Ministério Público para a 

devida prestação de contas, bem como para requerer o que entender de 

direito.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106174 Nr: 346-46.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana Pezzini Zancanaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859/SP

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia remanescente.

 Após a realização de alguns atos processuais, a exequente pugnou pela 

realização de penhora de numerário (fl. 136), porém, antes de ser 

apreciado o pedido, o executado informou que efetuou voluntariamente o 

depósito da quantia (fl. 140).

 Logo adiante, o exequente requereu a extinção do processo em razão 

pelo fato de o devedor ter adimplido integralmente a obrigação (fl. 142).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A exequente confirmou que o devedor efetuou o pagamento integral da 

dívida (fl. 142), razão pela qual deve o processo ser extinto, ante a sua 

satisfação.

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela parte 

demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento nos 

artigos 924, inciso I e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Como solicitado pelo credor, PROCEDA-SE o levantamento dos valores 

depositados pelo executado em favor da exequente (fl. 142).

 Feitas as providências acima, transitado em julgada, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1026866 Nr: 7480-90.2017.811.0021

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Smaniotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtel Tecnologia e Serviços S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves de 

Toledo - OAB:76713/MG, Cleto Luiz de Lima - OAB:107508/MG

 1 – Em manifestação acostada à fl. 114, o requerente afirma que teria 

concordado com o valor de R$ 23.856,00 (vinte e três mil oitocentos e 

cinquenta e seis reais) que teria sido depositado pela empresa requerida 

Construtel Tecnologia e Serviços S/A.

 Na realidade, o valor acima foi indicado pela requerida como sendo o 

montante principal atribuído pelo exequente no processo em apenso n. 

4074-08.2010.811.0021 (Código 35061). Naquela demanda, em 

impugnação (fls. 543/547) sustenta o devedor que o valor devido seria a 

quantia de R$ 22.143,43 (vinte e dois mil, cento e quarenta e três reais e 

quarenta e três centavos) e não o que foi indicado à fl. 114.

 Assim, INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste a respeito, devendo observar que o valor atribuído como devido 
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pelo requerido/devedor foi o montante de R$ 22.143,43 (vinte e dois mil, 

cento e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme 

impugnação às fls. 543/547 dos autos em apenso.

 Saliente-se que ele deverá manifestar acerca da concordância ou não 

com o valor no processo principal em apenso e não neste incidente 

processual.

 2 – CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE BRITO FILHO (REQUERENTE)

ORNELLA DE OLIVEIRA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que tendo em vista que fora agendado em 

duplicidade a audiência cancelo a audiência designada para o dia 

30/11/2018 as 12:30 horas, permanecendo a data de 26/10/2018 as 13:30 

horas.

3ª Vara

Edital

O DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 

DE ÁGUA BOA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM FULCRO NOS ARTS. 66, IX; 80, 81 E 158, § 

3º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FAZ SABER, a todos os interessados , 

membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, 

Prefeitos, Assistentes Sociais, Policiais Civis e Militares, Diretores das 

Escolas, Representantes das Associações Comerciais e Industriais, 

Membros de Clubes de Serviço, Vereadores da comarca de Água Boa-MT, 

que no próximo dia 29/10/2018, às 17:00 horas (Horário Local), no salão 

do júri do Fórum da comarca de Água Boa-MT, sito na Av. Júlio Campos, 

nº 390, Centro, realizar-se-á ASSEMBLÉIA PÚBLICA/ELEIÇÃO para 

escolha dos membros que comporão do CONSELHO DA COMUNIDADE, o 

qual consoante art. 81 da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984, tem 

por competência: visitar mensalmente estabelecimentos penais da 

comarca; entrevistar presos; apresentar relatórios mensais ao Juiz da 

Execução Penal e ao Conselho Penitenciário; diligenciar a obtenção de 

recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou 

internado, em harmonia com a direção do estabelecimento, dentre outras 

funções relacionadas aos apenados, transacionados e prestadores de 

serviços à comunidade. Assim, por intermédio deste Edital, ficam todos os 

interessados CONVOCADOS para part icipar da referida 

Assembleia/Eleição. E desta forma, é expedido o presente Edital, que será 

afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Eu, Raissa 

Caroline Aparecida da Silva, Gestora Judiciária o digitei e subscrevi.

Jean Louis Maia Dias. Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 101370 Nr: 3023-83.2015.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Dilson dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Dantas 

Hernandes - OAB:21.297

 Finalidade: intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s), para que, no prazo de 

05 dias, apresente alegações finais/memoriais

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28323 Nr: 2691-32.2009.811.0020

 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: LEOPOLDINA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, bem como 

o artigo 162 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de abrir vistas dos 

autos para manifestar no prazo legal, dos termos do despacho de fls.131.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 61531 Nr: 292-20.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 292-20.2015.811.0020 (cód. 61531).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do(a) acusado(a) Jéssica Vieira da Silva, a Drª. Nelci 

Andréa dos Santos Andreotti – OAB/MT 12.847, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 8.800,50 (oito mil e 

oitocentos reais e cinquenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE a advogada nomeada para apresentar resposta à 

acusação.3. Após, conclusos.4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 6 de março de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 730-17.2013.811.0020

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIENE CORREIA DOS 

SANTOS - OAB:25199/O

 Autos n. 730-17.2013.811.0020 (cód. 55037).

 Vistos.

1. Considerando os fatos narrados na petição retro, DETERMINO que o 

Diretor da Cadeia Pública providencie o imediato encaminhamento do 

reeducando JURACY VIEIRA DOS SANTOS para atendimento ambulatorial 

junto ao Hospital Municipal de Alto Araguaia, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a fim de que seja atestado o seu atual quadro de saúde e a 

necessidade de encaminhamento a especialista, devendo juntar ao feito 

os documentos médicos competentes.

2. Após, FAÇAM-ME conclusos.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

 Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Decisão

Vistos etc. 1- Trata-se de pedido formulado por Eliana Digilio Mendonça 

Ribeiro, Auxiliar Judiciário, matricula nº 7057, no qual requer a concessão 

de 03 (três meses) de licença prêmio referente aos quinquênios de 
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25/09/2013 a 25/09/2018, a referida servidora não infringiu o artigo 110, 

do Estatuto dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso – Lei 

Complementar nº. 04/90 de 15/10/90, nos quinquênios em tela, bem como 

que o artigo 2º da Lei Complementar nº. 59, de 3.2.1990, prevê a 

concessão do beneficio ora pleiteado.

 2- DEFIRO a concessão de 03 (três meses) de licença prêmio à servidora 

Eliana Digilio Mendonça Ribeiro, referente aos quinquênios de 25/09/2013 a 

25/09/2018, devendo a mesma ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço.

 3- P.R.I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos para as providências necessárias.

 4- Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 Barra do Bugres-MT, 10 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 8967 Nr: 175-22.2002.811.0008

 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 NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 

13.842-A, MILENA PIRAGINE - OAB:MT 17.210-A

 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.: 90651 Nr: 13199-97.2014.811.0008

 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: SANTOS SURIANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:17.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 92925 Nr: 2837-36.2014.811.0008

 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: CLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22167 Nr: 2239-97.2005.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER PEREIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:MT 6397

 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,

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 49076 Nr: 698-19.2011.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Jailton da Silva Moraes, Cpf: 

89573030144, Rg: 130735400 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , pedreiro, 

Endereço: Rua Tambum N. 800, Bairro: Jardim Boa Priva Zona Leste, 

Cidade: Carapicuiba-SP

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por JOBERSON DA SILVA 

MORAES e JOABSON DA SILVA MORAES, representados por sua 

genitora EDLEUZA MARIA DA SILVA, assistidos pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em face de JAILTON DA SILVA MORAES, 

postulando-se a fixação de obrigação alimentar no importe de 30% do 

salário mínimo vigente, para cada um dos filhos.

 Com a inicial vieram os documentos pertinentes de fls. 10/14.

 A inicial foi recebida às fls. 15, oportunidade na qual foram fixados 

alimentos provisórios no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo; deferindo os benefícios da Justiça Gratuita.

 O requerido foi citado pela via editalícia, conforme se constata às fls. 33, 

sendo-lhe nomeado curador especial, tendo este contestado os fatos 

narrados na inicial (fls. 38/40).

 Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público, 

manifestou pela intimação do autor Joberson da Silva Moraes para que 

este regularize sua situação processual, tendo em vista ter atingido a 

maioridade. Quando ao segundo autor, JOABSON DA SILVA MORAES, o 

órgão ministerial manifestou favorável a procedência demanda, com o 

consequente acolhimento do pedido inicial, ratificando a decisão que fixou 

alimentos e assim, resolvendo o mérito da ação.

 Citado pessoalmente para regularizar sua situação processual, Joberson 

da Silva Moraes em nada se manifestou, conforme certidão de fls. 48.

 Em vista, a Defensoria Pública manifestou pelo arquivamento dos autos, 

por falta de interesse, pois intimado pessoalmente, Joberson da Silva 

Moraes, não compareceu ao Núcleo da Defensoria Pública.

 Às fls. 52, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido da 

Defensoria Pública, pois intimado pessoalmente, a Sra. Edleuza, em nada 

manifestou.

 É o relato do necessário.

 Decido.

Em que pese à manifestação do Órgão Ministerial de fls. 52, pela extinção 

do processo, constata-se que a ausência de interesse processual se 

refere apenas a Joberson da Silva Moraes, que completou a maioridade e, 

intimado pessoalmente, nada requereu.

 O réu, por sua vez, devidamente citado pela via editalícia, apresentou 

contestação por negativa geral e por esta razão deixo de aplicar os 

efeitos da revelia tendo em vista que a contestação genérica, oferecida 

pelo curador de ausentes, elide os efeitos da revelia.

 Com efeito, a obrigação de prestar alimentos aos filhos menores decorre 

do poder familiar. O demandado possui o dever de pagá-los.
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 A mãe já contribui com sua parcela, trabalhando para o sustento dos 

menores. Já o réu, sequer veio demonstrar seus vencimentos, 

supondo-se como verdadeira a alegação da inicial.

 Nesta esteira, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o 

fim de condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor 

de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, uma vez que deve se extinguir 

a obrigação em relação a Joberson da Silva Moraes, que, intimado 

pessoalmente, não manifestou ou demonstrou a necessidade de continuar 

a receber a pensão alimentícia.

 Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

e CONDENO o requerido JAILTON DA SILVA MORAES, anteriormente 

qualificado, ao pagamento de 30% (trinta por cento) do salário mínimo ao 

requerido JOABSON DA SILVA MORAES enquanto durar a menoridade ou 

persistir a necessidade.

 Ressalte-se, contudo, que o dever do requerido prestar alimentos ao 

requerente JOBERSON DA SILVA MORAES, perdura desde a concessão 

da liminar até a data que este atingiu a maioridade, a saber, 30/09/2016, 

tendo em vista que em nada se manifestou quanto à regularização 

processual, e por ter atingido a maioridade, os alimentos deixam de ser 

presumidos e há a necessidade da comprovação de sua necessidade por 

quem os postula.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito proposto por meio da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, a, CPC.

 Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como, em honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.

 CIÊNCIA à Defensoria Pública.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e pagas as 

custas, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 01 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54206 Nr: 411-22.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA FERREIRA

 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:

 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 REQUERIDO 

DA SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS, mediante remessa 

dos autos, nos termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83785 Nr: 502-78.2013.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO RODRIGUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO RODRIGUES LIMA, Cpf: 

37851390125, Rg: 583.302, Filiação: Odorico Moreira Lima e de Maria 

Rodrigues de Lima, data de nascimento: 28/03/1967, brasileiro(a), natural 

de São Bernardo-MA, convivente, padeiro, Telefone 9904 - 3569. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de BENEDITO RODRIGUES DE LIMA, vulgo "dito", 

brasileiro, convivente, comerciante, nasicdo em São Bernardo-MA na data 

de 28/03/1967, RG: 583.302-SSP/MT e CPF: 378.513.901-25, Filiação: 

Maria Rodrigues de Lima e Odorico Moreira Lima, em razão de no dia 

15/01/2013 na cidade de Nova Olímpia/MT o denunciado ter adquirido 

Câmara Digital da marca Sony, cor lilás, que deveria saber ser produto de 

crime; ainda, possuía em seu estabelecimento comercial revólver da marca 

Taurus, calibre .38 n.º 7567658 e munições do mesmo calibre de uso 

permitido porém sem autorização e em desacordo com determinação legal. 

Diante o exposto, o Ministério Público requereu o recebimento da 

DENÚNCIA com a finalidade de instaurar o devido processo legal e que ao 

final dos atos processuais seja prolatada sentença condenatória imputado 

ao denunciado BENEDITO RODRIGUES DE LIMA, v. "dito", as sanções 

penais do artigo 180, §1.º, do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03, 

na forma do artigo 69, do Código Penal. Nesta oportunidade o Ministério 

Público arrolou as seguintes testemunhas: PM Gerson Ferreira da Silva; 

PM Rogério Tiago Gonçalves Vasques; Manoel Luzenário Abilio da Silva; 

Evaldo Conrado Lemes e Maria Lúcia dos Santos Silva.

Despacho: Autos: 502-78.2013.811.0008 - Código: 83785.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Benedito Rodrigues Lima, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 

180, §1º, do CPB e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 68, do CPB.II 

–Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

para o acesso a presente via.De igual forma, a exordial acusatória 

observou o disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato 

supostamente criminoso e todas as suas circunstancias.Ademais, no 

particular da justa causa, a versão da denúncia está apoiada em 

elementos informativos constantes no inquérito policial, mormente no auto 

de prisão em flagrante do acusado e nas declarações das 

testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de admissibilidade da 

imputação “não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando 

a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de 

indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido 

após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das 

regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.” 

(STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 

29/06/2018)Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo 

insofismável, pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, 

nesta fase de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do 

art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em 

desfavor de Benedito Rodrigues Lima.COMUNIQUE-SE o recebimento da 

denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e 

à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial.CITE-SE o 

acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, 

oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.Acaso os denunciados, 

devidamente citados, NÃO CONSTITUIR DEFENSOR, remetam-se os autos 

à Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no 

mesmo prazo assinalado. Esta providência deverá ser adotada desde logo 

os réus, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do art. 

1.373, §3º da CNGC, declararem que não pretende ou não possui 

condições de constituir advogado.Em relação às CERTIDÕES DE 

ANTECEDENTES CRIMINAIS poderão ser diretamente requisitadas pelo 

Ministério Público em observância a Lei Complementar 75/93 resguarda 

sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições constitucionais, 

de requisitar informações e documentos, bem como acesso incondicional 

a qualquer banco de dados de caráter público. SERVE CÓPIA DA 

PRESENTE COMO MANDADO.Barra do Bugres/MT, 28 de agosto de 

2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.
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Barra do Bugres, 10 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116216 Nr: 5513-83.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCIANO GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

05078980105, Rg: 2221433-0, Filiação: Tereza Gonçalves e Francisco dos 

Santos Silva, data de nascimento: 26/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Nova Olímpia-MT, solteiro(a), Telefone 9947-1841. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de Luciano Gonçalves Silva, vulgo "biquinho", 

brasileiro, convivente, lavador de carros, RG: 2221433-0 SSP/MT, CPF: 

050.789.801-05, na data de 26/03/1993, natural de Nova Olímpia/MT, 

Filiação: Francisco dos Santos Silva e Tereza Gonçalves, como incurso no 

artigo 155, caput, do Código Penal, em razão de no dia 13 de agosto de 

2016, em frente ao Salão de Cabeleireiro da Fabiana, na cidade de Nova 

Olímpia-MT, o denunciado ter subtraído para si coisa alheia móvel, 

consistindo em uma bicicleta Caloi Poti Vermelha, avaliada em cerca de 

R$700,00 e que pertencia a vítima Carla Alessandra Fonseca Pereira. 

Nesta oportunidade, o Ministério Público, arrolou como testemunhas PM 

Sérgio Manhoni Junior; PM Josué Barbosa dos Santos e Carla Alessandra 

Fonseca Pereira.

Despacho: Autos: 5513-83.2016.811.0008 - Código: 116216.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Luciano Gonçalves Silva, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 

155, caput, do CPB.II –Estão presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação para o acesso a presente via.De igual forma, a 

exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP com a 

descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstancias.Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e nas 

declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo 

demérito,quesomentepoderáserproferido após o desfecho da 

instruçãocriminal, com a devida observância das regras processuais edas 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Luciano 

Gonçalves Silva.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.CITE-SE o acusadopara, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que poderá arguir 

preliminar e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Acaso o denunciado, devidamente citado, NÃO CONSTITUIR 

DEFENSOR, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado. Esta providência 

deverá ser adotada desde logo a ré, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado.Em relação às 

CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS poderão ser diretamente 

requisitadas pelo Ministério Público em observância a Lei Complementar 

75/93 resguarda sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições 

constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como 

acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público. Por 

fim, NÃO É O CASO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO porque o acusado responde 

aos termos da execução criminal autos 5658-08.2017.811.0008 de código 

128521, desta Comarca, razão porque referido direito está vedado pelo 

art. 89, da Lei 9099/95.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 28 de agosto de 2018.João Filho de 

Almeida PortelaJuiz 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, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 11 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133535 Nr: 669-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, 

Cpf: 00106164112, Rg: 156668703, Filiação: Maria Creuza de Oliveira 

Santos e Jose Agostinho dos Santos, brasileiro(a), solteiro(a), frentista, 

Telefone 99905-4006. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS , brasileiro, 

convivente, frentista, RG: 15668703 SSP/MT e CPF: 001.061.641-12, 

nascido em 21/01/1983, natural de Murici/AL, Filiação: Maria Creuza de 

Oliveira Santos e José Agostinho dos Santos, tendo em vista que consta 

no Inquérito Policial que no dia 12 de janeiro de 2018, por meio de redes 

sociais, na cidade Nova Olímpia - MT, o denunciado João Paulo de Oliveira 

Santos ameaçou, por escrito, causar mal injusto e grave à Miriã da Silva 

Campos. Diante disso, o Ministério Público requereu o recebimento da 

denúncia, a instauração do devido processo penal, a inquirição das 

testemunhas: Luiz Paulo Mietschikowski Foletto; Jair dos Santos Silva; 

Miriã da Silva Campos e Eliene Ribeiro da Silva Campos; e ao final a 

condenação de JOÃO PAULI DE OLIVEIRA SANTOS nas sanções do 

artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

Despacho: DELIBERAÇÕESI – Trata-se de ação penal pública 

incondicionada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

em desfavor de João Paulo de Oliveira Santos, imputando-lhe a conduta 

típica descrita no art. 147, do CPB. II – Estão presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação para o acesso a presente via. III – De 

igual forma, a exordial acusatória observou o disposto no art. 41 do CPP 

com a descrição do fato supostamente criminoso e todas as suas 

circunstancias. Ademais, no particular da justa causa, a versão da 

denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito 

policial, mormente no auto de prisão em flagrante do acusado e nas 

declarações das testemunhas. Demais a mais, o juízo positivo de 

admissibilidade da imputação “não demanda motivação profunda ou 

exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações 

judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que 

somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com 
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a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla 

defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 82.102/BA, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

21/06/2018, DJe 29/06/2018). Nesse contexto, não sendo possível se 

concluir, de modo insofismável, pela manifesta improcedência das 

acusações, de modo que, nesta fase de cognição sumária, não ocorrem 

qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão por que o Juízo RECEBE 

A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 

SANTOS. IV – COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial. V – CITE-SE o acusado para, no prazo 

de 10 (dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que poderá 

arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. Acaso o denunciado, devidamente citado, NÃO CONSTITUIR 

DEFENSOR, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento 

de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado. Esta providência 

deverá ser adotada desde logo a ré, por ocasião da citação, em 

consonância com a previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, declarar que não 

pretende ou não possui condições de constituir advogado. Em relação às 

CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS poderão ser diretamente 

requisitadas pelo Ministério Público em observância a Lei Complementar 

75/93 resguarda sua prerrogativa, no pleno exercício de suas atribuições 

constitucionais, de requisitar informações e documentos, bem como 

acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

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, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 11 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137515 Nr: 3096-89.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 

DANILO FERNANDE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, 

Cpf: 98208195553, Rg: 38499211-0, Filiação: Ana Rita Chaves do Santos 

e Jose Carlos Ferreira, data de nascimento: 05/12/1979, brasileiro(a), 

natural de Diadema-SP, solteiro(a), funcionario publico, Telefone 

65-9984-7371. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de DANILO FERNANDE DE ALMEIDA e LUÍS CARLOS 

DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "baiano", brasileiro, solteiro, nascido em 

05/12/1979, natural de Diadema/SP, Filiação: José Carlos Ferreira e Ana 

Rito Chaves dos Santos, residente no Buracão na cidade de Nova 

Olímpia/MT em razão de no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 

11h30min, no estabelecimento comercial 'Mercado Brasil', localizado em 

Nova Olímpia/MT, os denunciados, mediante concurso de pessoas, e 

grave ameaça, exercida com amprego de arma de fogo à vítima Vanusa 

Aparecida Mendes Marta, subtraíram, para proveito de ambos a quantia de 

aproximadamente R$700,00 (setecentos reais).Ante o exposto, o 

Ministério Público denunciou DANILO FERNANDE DE ALMEIDA E LUÍS 

CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, vulgo "baiano", como incursos no 

artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (fato ocorrido antes da Lei 

13.654/2018) requerendo o recebimento da denúncia e a oitiva das 

testemunhas PM Elibis Rodrigues da Costa, PM Diego Peixoto da Silva, 

Vanusa Aparecida Mendes Marta, PM Getulio Lopes Basilio e PM Sérgio 

Manhoni Junior.

Despacho: DECISÃO INTERLOCUTÓRIAI –Em relação ao acusado Luis 

Carlos dos Santos Ferreira, antes de determinar sua citação por edital, 

oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional solicitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado (art. 1.376, §1°, CNGC).Em caso negativo a 

informação anterior, determina-se a citação por edital do acusado LUIS 

CARLOS DOS SANTOS FERREIRA, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.Decorrido o 

prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e 

não sabido o acusado LUIS CARLOS DOS SANTOS FERREIRA foi citado 

por edital, e não compareceu para responder à acusação, nem constituiu 

advogado. Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo 

Penal, SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo 

tempo do prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato 

cominada ao delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, 

ou seja, pelo prazo de 20 anos, de acordo com o art. 109, I, do 

CPB.Passa-se à análise da prisão preventiva.A autoria e materialidade do 

delito estão apoiadas em elementos de provas constantes no inquérito 

policial, mormente nos depoimentos das testemunhas.Em relação aos 

fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. O 

acusado Luis Carlos encontra-se atualmente em lugar incerto e não 

sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura 

aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos 

efeitos de eventual condenação. Além disso, o acusado mudou de 

residência sem comunicar este Juízo já que a tentativa de citação no 

endereço constante nos autos restou infrutífera.Tais fatos, de per si, já 

emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se 

necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.A 

conveniência da instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia 

de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A 

conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada 

de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, 

interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante 

disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a 

perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a 

colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva 

.”Eis o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:RECURSO 

EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO EM QUE SE INDEFERE PEDIDO DE 

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 

ALMEJADA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PROCECÊNCIA – 

CITAÇÃO FRUSTRADA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – 

IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, 

CAPUT, C/C ART. 366, AMBOS DO CPP – MANDADO DE PRISÃO 

EXPEDIDO. RECURSO PROVIDO. Há de ser decretada a prisão preventiva 

do acusado que, apesar de ciente dos deveres de comparecer perante a 

autoridade todas as vezes em que fosse intimado e de não mudar de 

residência sem prévia autorização do Juízo, não é encontrado para ser 

citado, apesar das várias tentativas dos serventuários da Justiça. Fuga do 

distrito de culpa que evidencia o intuito do acusado de tumultuar o deslinde 

penal e de se furtar à aplicação da lei, legitimando, nos termos do art. 312, 

caput, do CPP, a imposição da cautelar extrema de privação da liberdade. 

(RESE 77006/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 

21/08/2015).Neste sentido, eis o recente julgado do Superior Tribunal de 

Justiça:RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OBTENÇÃO DE 

FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 

PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. 

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO 

DA CULPA. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO 

PRAZO PRESCRICIONAL. RÉU QUE PERMANECE EM LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA 

DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA E 

NECESSÁRIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 

INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 

RECLAMO IMPROVIDO. 1. Não tendo o recorrente sido encontrado para 

ser citado pessoalmente, nem atendido ao chamamento editalício e nem 
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constituído defensor, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP e, decretada sua prisão em 

julho de 2013, o mandado respectivo ainda não foi cumprido, 

permanecendo o agente em local incerto e não sabido por mais de 2 (dois) 

anos, circunstâncias que bem demonstram sua intenção de tumultuar a 

instrução criminal e furtar-se à aplicação da lei penal, autorizando a 

preventiva. 2. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente 

demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a 

manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da 

instrução criminal como a aplicação da lei penal. 3. Indevida a aplicação de 

medidas cautelares alternativas quando a custódia encontra-se justificada 

e mostra-se imprescindível para garantir o bom andamento da instrução 

criminal e a futura aplicação da lei penal, evidenciando que providências 

menos gravosas não seriam suficientes para alcançar a finalidade visada 

com a ordenação da preventiva. 4. Recurso ordinário improvido.(STJ - 

RHC: 46899 SE 2014/0081142-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de 

Julgamento: 18/02/2016,T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

24/02/2016).Assim, considerando a materialidade do crime e provas 

suficientes da autoria por parte do acusado, bem como sendo por 

conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei 

penal, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETA-SE A PRISÃO 

PREVENTIVA do denunciado LUIS CARLOS DOS SANTOS 

FERREIRA.Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-se às 

autoridades competentes para a captura.Oficie-se à Secretaria de 

Segurança Púbica SENASP para efetuar a inscrição do acusado na Rede 

INFOSEG.II – Em relação ao acusado Danilo Fernande de Almeida, 

considerando que este informou não possuir condições financeiras para 

constituir advogado, abra-se vista dos autos à DPE para que apresente 

resposta à acusação em seu favor, no prazo de 10 (dez) dias.Após, 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 09 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139240 Nr: 4054-75.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO ROSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADÃO ROSA JUNIOR, Cpf: 01799253180, 

Rg: 1482045-5, Filiação: Adão Rosa e de Sandra Aparecida da Silva, data 

de nascimento: 15/04/1985, brasileiro(a), natural de Sapezal-MT, 

solteiro(a), braçal. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público de Mato Grosso ofereceu 

DENÚNCIA em face de ADÃO ROSA JUNIOR, brasileiro, operador de 

máquinas, RG: 14820455 e CPF: 017.992.531-80, nascido em 15/04/1985, 

natural de Sapezal/MT, Filiação: Santa Aparecida da Silva e Adão Rosa, 

tendo em vista que consta no Inquérito Policial que no dia 25/05/2018, na 

Rua 34, no bairro Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia - MT o denunciado 

ofendeu a integridade corporal de sua companheira Claudineis Cavalcante, 

bem como ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave à vítima. 

Diante o exposto o Ministério Público requereu o recebimento da 

DENÚNCIA em desfavor ADÃO ROSA JÚNIOR para que se instaure o 

devido processo penal , proceda a oitiva das testemunhas PM Josué 

Barbosa dos Santos; PM Túlio Oliveira Garcia, Claudineis Cavalcante e 

Josenildo Cavalcante, para no final sendo julgada procedente, o 

denunciado seja condenado nas sanções dos artigos 129, §9º e 147 do 

Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Despacho: Autos: 4054-75.2018.811.0008 - Código: 139240.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI – Trata-se de ação penal pública incondicionada 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

Adão Rosa Júnior, imputando-lhe a conduta típica descrita no art.129, §9º 

e no art.147, ambos do CPB, com as implicações da Lei 11340/06.II –Estão 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação para o 

acesso a presente via.De igual forma, a exordial acusatória observou o 

disposto no art. 41 do CPP com a descrição do fato supostamente 

criminoso e todas as suas circunstancias.Ademais, no particular da justa 

causa, a versão da denúncia está apoiada em elementos informativos 

constantes no inquérito policial, mormente no auto de prisão em flagrante 

do acusado e nas declarações das testemunhas.Demais a mais, o juízo 

positivo de admissibilidade da imputação “não demanda motivação 

profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais 

manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de 

mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução 

criminal, com a devida observância das regras processuais e das 

garantias da ampla defesa e do contraditório.” (STJ - AgRg no RHC 

82.102/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)Nesse contexto, não 

sendo possível se concluir, de modo insofismável, pela manifesta 

improcedência das acusações, de modo que, nesta fase de cognição 

sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do CPP, razão 

por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de Adão Rosa 

Júnior.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.CITE-SE o acusado para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, oportunidade em que poderão arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.Acaso os denunciados, devidamente citados, NÃO 

CONSTITUIR DEFENSOR, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para 

oferecimento de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado. Esta 

providência deverá ser adotada desde logo os réus, por ocasião da 

citação, em consonância com a previsão do art. 1.373, §3º da CNGC, 

declararem que não pretende ou não possui condições de constituir 

advogado.Em relação às CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 

poderão ser diretamente requisitadas pelo Ministério Público em 

observância a Lei Complementar 75/93 resguarda sua prerrogativa, no 

pleno exercício de suas atribuições constitucionais, de requisitar 

informações e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer 

banco de dados de caráter público. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 28 de agosto de 2018.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANA LAURENTINO 

FLAUZINO, digitei.

Barra do Bugres, 10 de outubro de 2018

Gisela Aparecida Dorado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-72.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CRISTINA GUEDES PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

DARLETE APARECIDA AMAJUNEPA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT 

(REQUERIDO)

INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS - IPGP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 
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SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000380-72.2018.8.11.0008 Valor da causa: $24,469.73 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

DARLETE APARECIDA AMAJUNEPA Endereço: RUA MARANHÃO, 28, 

SÃO RAIMUNDO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO DE PESQUISAS E GESTAO DE POLITICAS 

PUBLICAS - IPGP Endereço: AVENIDA HAITI, 559, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/11/2018 

Hora: 14:20. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. Barra do Bugres - MT, 15 de outubro de 

2018. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

VAGNER RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença Id do documento 15494376 - “Por outro lado, nos termos inc. I do 

art. 485 do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial da ação, CONFIRMANDO a liminar deferida. De forma que 

DECLARO inexistentes os débitos lançado em nome do autor e, CONDENO 

os REQUERIDOS à restituição do valor descontado dos holerites do autor, 

totalizando R$ 1.146,55 (mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), cujo valor deverá ser pago em dobro (parágrafo único, 

art. 42 do CDC), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a data do indevido 

desconto; bem como ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do 

arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ.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: 1000476-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

VAGNER RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença Id do documento 15494376 - “Por outro lado, nos termos inc. I do 

art. 485 do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial da ação, CONFIRMANDO a liminar deferida. De forma que 

DECLARO inexistentes os débitos lançado em nome do autor e, CONDENO 

os REQUERIDOS à restituição do valor descontado dos holerites do autor, 

totalizando R$ 1.146,55 (mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), cujo valor deverá ser pago em dobro (parágrafo único, 

art. 42 do CDC), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a data do indevido 

desconto; bem como ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do 

arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ.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: 1000476-24.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM (ADVOGADO(A))

VAGNER RAMOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR (ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença Id do documento 15494376 - “Por outro lado, nos termos inc. I do 

art. 485 do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial da ação, CONFIRMANDO a liminar deferida. De forma que 

DECLARO inexistentes os débitos lançado em nome do autor e, CONDENO 

os REQUERIDOS à restituição do valor descontado dos holerites do autor, 

totalizando R$ 1.146,55 (mil cento e quarenta e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), cujo valor deverá ser pago em dobro (parágrafo único, 
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art. 42 do CDC), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação e correção monetária desde a data do indevido 

desconto; bem como ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária da data do 

arbitramento, nos termos do enunciado da Súmula 362 do STJ.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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-21.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15(quinze) dias se manifeste sobre a continuidade do 

cumprimento de , Id do documento 15494586 - Vistos etc.Minuta de acordo 

juntada no Id.15415444.Observando a referida minuta de acordo juntada 

aos autos, observa ser peça estranha ao processo, pois não possui as 

mesmas partes, e até o número do processo diverge dos autos.Em 

pesquisa no sistema PJE constata-se que a referida minuta trata-se de 

processo da Comarca de Novo São Joaquim/MT.INTIME-SE a autora para 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a continuidade no 

cumprimento de sentença (Id.15148796).Proceda com a exclusão dos 

documentos juntados no .Id.15415441/15415444/15415445. Com a 

manifestação, faça os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. .” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos 

Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-07.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINAURA DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000255-07.2018.8.11.0008 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE AÉREO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: LEIDINAURA DE SOUZA Endereço: RUA SIZENANDO 

RODRIGUES DA SILVA, S/N, JARDIM ITAMARATI, NOVA OLÍMPIA - MT - 

CEP: 78370-000 POLO PASSIVO: Nome: IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, 100, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 13/11/2018 Hora: 14:40. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 15 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-90.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000782-90.2017.8.11.0008. REQUERENTE: CLEIDINALVA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao advogado 

(Id.9883334) não preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no 

caso do outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por 

Escritura Pública, ou assinada a rogo por intermédio de procurador 

constituído por instrumento público. Neste sentido: TJ-CE - Apelação APL 

00046301320158060170 CE 0004630-13.2015.8.06.0170 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 22/11/2016 - Ementa: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. erro in 

procedendo. PRECEDENTES DESTA RELATORIA (AC Nº 

0 0 0 4 8 2 0 - 1 7 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 ,  0 0 0 4 8 9 7 - 2 6 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 , 

0004899-93.2015.8.06.0124). SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não 

exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio 

de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( 

Código Civil , art. 595 ). 2 - Ademais, não sendo esse o caso, ainda há a 

possibilidade da representação processual ser sanada através de 

audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o 

advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei nº 1.060 /50, o 

princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda 

preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - Recurso conhecido e 

provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 

4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
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unanimente, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 22 de 

novembro de 2016 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE 

JUSTIÇA (...) Por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato 

escrito celebrado com um analfabeto que não é formalizado por 

instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público inteligência 

dos artigos 37 , § 1º , da Lei 6.015 /73 c/c art. 104 , Ill e art. 166 , IV , do 

Código Civil . (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 292.448 - MG 

(2013/0027730-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, 21.2.2013). É o 

mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

RECIBO ASSINADO POR ANALFABETO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO 

VOTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A 

ROGO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA SUA VALIDADE – AUSÊNCIA 

DE REQUISITO DE VALIDADE – NULIDADE – DÉBITO EXISTENTE – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Pode o analfabeto contrair 

obrigações, exigindo-se, contudo, para a validade do respectivo contrato 

que ele seja formalizado por instrumento público ou por instrumento 

particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. (ED 109341/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

11/07/2016). INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 15 de outubro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANO DA COSTA VENTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000828-79.2017.8.11.0008. REQUERENTE: SILVANO DA COSTA 

VENTURA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que a procuração outorgada ao advogado (Id.9941571) não 

preenche os requisitos exigidos em Lei, uma vez que, no caso do 

outorgante ser analfabeto, o instrumento deve ser feito por Escritura 

Pública, ou assinada a rogo por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. Neste sentido: TJ-CE - Apelação APL 

00046301320158060170 CE 0004630-13.2015.8.06.0170 (TJ-CE) - Data de 

publicação: 22/11/2016- Ementa: DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ANALFABETO. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. erro in 

procedendo. PRECEDENTES DESTA RELATORIA (AC Nº 

0 0 0 4 8 2 0 - 1 7 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 ,  0 0 0 4 8 9 7 - 2 6 . 2 0 1 5 . 8 . 0 6 . 0 1 2 4 , 

0004899-93.2015.8.06.0124). SENTENÇA CASSADA. 1 - A lei civil não 

exige que a representação processual de analfabeto seja feita por meio 

de instrumento público, sendo suficiente, neste caso, a existência de 

instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas ( 

Código Civil , art. 595 ). 2 - Ademais, não sendo esse o caso, ainda há a 

possibilidade da representação processual ser sanada através de 

audiência para ratificação do mandato, comparecendo a parte e o 

advogado perante o juízo; hipótese esta que respeita a Lei nº 1.060 /50, o 

princípio da razoabilidade, da inafastabilidade da jurisdição e ainda 

preserva a intenção de proteção ao analfabeto. 3 - Recurso conhecido e 

provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 

4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 

unanimente, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do 

voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 22 de 

novembro de 2016 DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador 

DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR DE 

JUSTIÇA (...) Por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato 

escrito celebrado com um analfabeto que não é formalizado por 

instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por 

intermédio de procurador constituído por instrumento público inteligência 

dos artigos 37 , § 1º , da Lei 6.015 /73 c/c art. 104 , Ill e art. 166 , IV , do 

Código Civil . (STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 292.448 - MG 

(2013/0027730-0) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, 21.2.2013). É o 

mesmo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

RECIBO ASSINADO POR ANALFABETO – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO 

VOTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A 

ROGO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA SUA VALIDADE – AUSÊNCIA 

DE REQUISITO DE VALIDADE – NULIDADE – DÉBITO EXISTENTE – 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Pode o analfabeto contrair 

obrigações, exigindo-se, contudo, para a validade do respectivo contrato 

que ele seja formalizado por instrumento público ou por instrumento 

particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por 

instrumento público. (ED 109341/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

11/07/2016). INTIME-SE o advogado para que, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte instrumento feito por escritura pública, ou assinada a 

rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e faça os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 15 de outubro de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER GONZAGA DE MELO (REQUERENTE)

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento15476332 - “ Dispositivo.Pelo exposto, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para:- DEFERIR a justiça gratuita;- 

DECLARAR a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

parte reclamada;- CONFIRMAR a tutela concedida de Id nº 11667352;- 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça).Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95.Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95.. .” 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: 1000687-26.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ANTONIO FURLAN (REQUERENTE)

Michele Juliana Noca (ADVOGADO(A))

SAULO ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEQUENO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000687-26.2018.8.11.0008 Valor da causa: $22,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALCEU ANTONIO FURLAN Endereço: ANA LUCIA, S/N, 

MARACANÃ, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: 
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Nome: EMERSON PEQUENO DE SOUZA - ME Endereço: AVENIDA 

TANCREDO NEVES, S/N, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Nome: HDI SEGUROS S.A. Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 

299, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-148 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 13/11/2018 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 15 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500054-14.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODOLFO DE CARVALHO - ME (REQUERENTE)

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI (REQUERIDO)

MARIA CLARA SANFELICE PATRIOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

0500054-14.2014.8.11.0008. REQUERENTE: MANOEL RODOLFO DE 

CARVALHO - ME REQUERIDO: CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI, MARIA 

CLARA SANFELICE PATRIOTA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de homologação de 

acordo, proposta por MANOEL RODOLFO DE CARVALHO - ME em 

desfavor de CYRO GOES DE MORAES GAVIOLI e MARIA CLARA 

SANFELICE PATRIOTA, todos qualificados nos autos. Compareceram as 

partes informado a realização de acordo, pugnando pela sua homologação 

e suspensão ao cumprimento integral (Id. 13982871). É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes são capazes, estão bem representadas e os direitos 

aqui discutidos são disponíveis, razão pela qual, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o referido acordo, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 

Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo. Acaso decorrido o prazo sem que haja a 

comunicação sobre o cumprimento integral do acordo, independentemente 

de novo despacho, INTIME-SE a requerente para manifestar, no prazo de 

quinze (15) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção do processo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 15 de outubro 

de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-74.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRYS CASTANHEIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA JANE SCOTTI (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA SAO RAFAEL LTDA - ME (REQUERENTE)

KAMILLA NAISER LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000893-74.2017.8.11.0008. REQUERENTE: AGROPECUARIA SAO 

RAFAEL LTDA - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos etc. Com Resolução do Mérito-> Improcedente Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ANTE A FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO proposta por RAFAEL 

GELLI DE LIMA MEDEIROS, em face do BANCO BRADESCO S/A todos 

qualificados nos autos. Preliminar. Ilegitimidade Passiva O requerido alega 

ser parte ilegítima, sob o argumento não haver qualquer relação com os 

fatos suportados pela Reclamante, tendo em vista que cumpriu seu 

serviço bancário, até onde lhe cabia. Porém, em interpretação mais 

favorável ao consumidor, entendo que há nexo de causalidade entre a 

conduta da demandada e o dano experimentado, portanto, ser de plano, 

rejeitada uma vez que a promovida possui pertinência subjetiva para 

figurar no polo passivo do processo. Mérito. Em síntese, alega o 

requerente que, por circunstância alheia a sua vontade, não pagou o 

boleto no dia do vencimento de 11/07/2016 e, dessa forma, no dia seguinte 

12/07/2016 em contato com o financeiro da Empresa Agroquima para a 

solicitação de nova emissão de boleto, foi informado que apenas 

acessando o site do Banco Bradesco – Banco Ré, seria emitido novo 

boleto com data de pagamento para aquele mesmo dia. Relata que após a 

emissão do boleto, onde o próprio site direcionou os campos para a 

emissão do boleto e assim concluiu o pagamento Id nº 10025092. Noticia 

que no dia 28/07/2016 recebeu um telefonema de um dos funcionários da 

Empresa Agroquima informando que o pagamento não havia sido 

identificado no sistema. Aduz que procurou a Agência da requerida e 

descobrira que, em verdade fora vítima de um golpe, pois constatou que o 

valor pago teria sido enviado a uma terceira pessoa estranha aos autos Id 

nº 10025095. Audiência de Conciliação restou prejudicada conforme Id nº 

13067563. A reclamada na sua Contestação afirma que uma vez que o 
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boleto não foi gerado pelo banco Reclamado, não há como culpar o banco 

por título supostamente fraudado por terceiros, tratando-se o caso de 

culpa exclusiva de terceiro e do Reclamante por não ter sido diligente ao 

emitir o boleto, e assim, não praticou ato ilícito, não estando presentes os 

requisitos necessários ao dever de indenizar. Pois bem. Pelos fatos 

narrados aos autos, e os documentos juntados, verifico que a razão está 

com o autor. Percebe-se que o autor acessou o site do Banco Bradesco e 

lá, possivelmente foi direcionado para algum site malicioso que forneceu 

os dados falsos que constam no boleto. Como se pode ver, a falha foi do 

Banco uma vez que o boleto não foi criado ou confeccionado pelo próprio 

autor. Por falha na segurança do site, foi direcionado em virtude de 

fraude, a algum sitio de estelionatários. O fato ocorreu em razão da falha 

na prestação de serviço bancário oferecido pela instituição ré ao autor, o 

que culminou na fraude perpetrada por terceiros que lhe enviou boleto 

falso. Fato esse que deveria ter sido evitado pelo Banco réu por meio de 

medidas que possibilitassem detectar a falsificação do boleto bancário. 

Não o fazendo, deu causa ao prejuízo de ordem material suportado pelo 

autor que foi obrigado a efetuar pagamento em duplicidade. Neste sentido: 

APELAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO 

DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, SOFRIDOS EM VISTA DE BOLETO 

FRAUDADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO 

– Inaplicabilidade – Relação de insumo, não de consumo – Utilização de 

serviços da corré, bem como dos bancos, para a consecução dos fins 

almejados pela autora empresária. 2. RESPONSABILIZAÇÃO PELO DANO 

E RESSARCIMENTO DE VALORES – Argumentos do banco requerido que 

não convencem – Instituição financeira que não logrou apresentar prova 

capaz de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da 

autora, não se desincumbindo do encargo que lhe competia – Art. 373, II, 

do Código de Processo Civil – Não desconstituído o nexo de causalidade 

entre a conduta desse réu e a fraude narrada no episódio – 

Responsabilidade objetiva, consoante art. 932, III, do Código Civil. 3. 

CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA – Diante do desprovimento do pedido 

do réu, impõe-se a manutenção da condenação desse litigante ao 

pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, já fixado em 

primeiro grau no valor máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, 

em observância aos termos do art. 85, § 2º e § 11, do CPC/2015. 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJ-SP 

10496551420168260114 SP 1049655-14.2016.8.26.0114, Relator: Sergio 

Gomes, Data de Julgamento: 17/04/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/04/2018). No tocante ao pedido de indenização por 

dano moral, entendo indevido tendo em vista que a responsabilidade da Ré 

deve se circunscrever ao dano material suportado pelo autor, uma vez 

que a Instituição foi vítima de fraude, tanto quanto o autor. Dispositivo. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da inicial, 

para o fim de CONDENAR a parte REQUERIDA a pagar a título de DANO 

MATERIAL, o valor de R$ 6.533,33 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais 

e trinta e três centavos), corrigidos juros desde a citação e correção 

monetária desde o pagamento desembolso, extinguindo-se o processo 

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

Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, porquanto 

a concessão do benefício da Justiça Gratuita à pessoa jurídica depende 

de comprovação da inexistência de recursos para arcar com as despesas 

processuais, não bastando a mera declaração. Sem custas e honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95. 

Submeto este projeto de sentença ao juiz Togado para homologação. 

Barra do Bugres – MT, 15 de Outubro de 2018. Lys Meire Toda Paiva Juíza 

Leiga Homologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – MT, 15 de Outubro de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

 PORTARIA Nº 57/2018-DF

 PEDRO DAVI BENETTI – MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora NILZA PEREIRA BRANT, Técnico 

Judiciário, matricula nº 7800, Gestora Judiciária da Secretaria do Juizado 

Especial desta Comarca, estará usufruindo licença compensatória, no dia 

11.10.2018, 01 (um) dia.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judicial Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no Juizado 

Especial Cível e Criminal desta Comarca no dia 11.10.2018, na ausência da 

Gestora Judicial Titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 10 de outubro de 2018

 Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000760-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ELENA BIAVA (REQUERENTE)

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000760-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LOURDES ELENA BIAVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação para concessão de auxílio doença c/c 

pedido de antecipação de tutela. 2. O(a) autor(a) requer a antecipação de 

tutela com o fim de que seja concedida a implantação do benefício, 

aduzindo que seu direito está devidamente demonstrado. 3. Nesse 

aspecto, artigo 300, do CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela 

de urgência pretendida desde que houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 4. A urgência 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. 5. 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. 6. Assim, INDEFIRO a tutela de 

urgência com o fim de obtenção do benefício previdenciário de auxilio 

doença. 7. 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. 8. 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. 9. Assim, nos termos 

do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a perícia médica 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 15h00min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. 10. Para tanto, nomeio como perito o Dr. Artur 

José Alberti Neto, FIXANDO a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a 

título de honorários periciais, nos termos da Resolução n.º 232/2016 do 

CJF. 11. 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. 12. O Senhor Perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados na forma do 

Anexo do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 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. 13. Apresentado o laudo, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Sistema AJG da Justiça Federal. 14. 

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 
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prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o indeferimento do pedido. 15. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. 16. Por sua vez, 

decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, vistas 

ao autor. 17. Após, conclusos. 18. Defiro o benefício da assistência 

judiciária gratuita. 19. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 24 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000740-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CICERO EURICO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000740-75.2018.8.11.0050. AUTOR(A): CICERO EURICO DA SILVA RÉU: 

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT Vistos, etc. Devolva-se os 

autos à Defensoria Pública para que seja anexada a peça inicial, 

considerando que consta apenas os documentos das partes. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 17 de setembro de 2018. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89803 Nr: 1657-48.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO FINOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ R. FRANCO - 

OAB:20720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 118, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1635 Nr: 1499-23.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA 

VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 317, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 475-32.2014.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maury Borges da Silva - 

OAB:10.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a r. sentença retro transitou em julgado sem 

interposição de recurso. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82425 Nr: 2172-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 103, subscrita pelo Sr. Oficial de justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 2748-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASÍLQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. retro 

que designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de 

Novembro de 2018 ás 15h00min horas. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27909 Nr: 1330-21.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS - 

OAB:6264-B, VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - OAB:4.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8065, CLARISSA AUGUSTA TORRES CAVALCANTE - 

OAB:33.350/OAB/PE, ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA 

FERRARI - OAB:18849/O, JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10.127, SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352.103/OAB/S P

 Código nº 27909

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Diante da manifestação de fl.104, designo a audiência de conciliação 

para o dia 21 de novembro de 2018, às 14h00min a se realizar no Centro 

Judiciário de Conciliação.

2. Intimem-se as partes, por seus advogados para comparecerem ao ato.

3. Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88527 Nr: 960-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MASSAMBANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Autos do Processo de Código nº. 88527Vistos.1. Trata-se de ação penal 

com derradeira apresentação de defesa preliminar (fls. 45/47), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/11/2018, às 17h30min (horário de Cuiabá/MT).3. 

PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6[...], providenciando 

e expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33112 Nr: 3137-42.2009.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON DE CARVALHO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHON DE CARVALHO NASCIMENTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU PARA QUE NO PRAZO DE 05 DIAS APRESENTE 

O NÚMERO DE CONTA BANCÁRIA, PARA QUE SEJA RESTITUÍDO O 

SALDO RESTANTE DA FIANÇA, NOS TERMOS DO ART.337 DO CPP.

Despacho/Decisão: Vistos EM CORREIÇÃO.Processo em Ordem1. Dê-se 

vistas ao Ministério Público Estadual, para que realize consultaaos 

sistemas de informação no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu, 

tais como, pesquisano SIEL, INFOSEG entre outros e se manifeste se 

ainda persiste a situação que motivou asuspensão do processo no art. 

366 do CPP.2. Caso haja material bélico apreendido nos autos, nos termos 

do queestabelece a Resolução nº 134 do CNJ, de 21 de julho de 2011, art. 

25 da Lei 10.826/2003, eProvimento n. 05/2017 – CGJ, vistas ao Ministério 

Público e a Defesa para manifestarem-se sobreinteresse/necessidade na 

manutenção ou restituição do material apreendido nos autos.3. Caso o 

MPE se manifeste pela manutenção do 366, do CPP, sem novaconclusão 

determino que aguarde-se em arquivo provisório até a efetivação da 

prisão ou decursodo prazo de suspensão, devendo o cartório reiterar a 

cada 06 (seis) meses as diligências paralocalização do réu.4. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mayra Coradi Braga, 

digitei.

Resumo da Inicial: No dia 8 de novembro de 2010, por volta das 09h00min, 

na Rua Santa Catarina, em Campo Novo do Parecis-MT, JHON DE 

CARVALHO NASCIMENTO ameaçou sua ex convivente Marina Landiva, 

por palavra, de causar-lhe mal injusto de grave, dizendo a esta que iria 

matá-la.

Campo Novo do Parecis, 05 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 3695-96.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA/MT., 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/OAB/MT

 Código nº 103824

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

deste como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 29/10/2018 às 16h30min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72977 Nr: 931-45.2015.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 3053-75.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BREZOLIN, MARI CLEIA SEHNEM 

BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61657 Nr: 2661-96.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADELANE RODRIGUES GUALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAVAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124, HELIO ANTUNES BRANDÃO NETO - OAB:OAB/MT 9.490, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 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 contrária, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 02 dias, manifeste-se nos autos acerca 

da confecção do alvará de levantamento de valores, referente ao 

presente processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-25.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA ROSEMAR BURATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABULA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000377-25.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-98.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GEFFERSON DOS SANTOS TEIXEIRA (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000150-98.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-64.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MENDES PEREIRA JUNIOR (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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000549-64.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000913-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA BRANDAO DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000913-02.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: ESPELHO DO CNPJ da 

empresa autora.A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Outrossim, informo que a audiência de conciliação 

foi cancelada, tendo em vista tratar-se de Ação Monitória. Campo Novo do 

Parecis (MT),Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANDSON DA SILVA SANTOS (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 CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000917-39.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GENILDO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000918-24.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GENILDO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000919-09.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 
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55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 15 de Outubro de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 011/2018-DF - Torna público o deferimento das inscrições dos 

candidatos que se inscreverem no teste seletivo para estagiários de nível 

superior em Direito:

* O Edital n° 011/2018-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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001569-53.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CLAUDIO AIRES MARTINS (AUTOR(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CADORE VARGAS (RÉU)

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 08/11/2018, 

às 15:10 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001572-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR AFONSO ARRUDA (AUTOR(A))

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO CADORE VARGAS (RÉU)

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 08/11/2018, 

às 15:40 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001208-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

ISAEL OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LOURDES DOS SANTOS (REQUERIDO)

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 16/11/2018, 

às 13:00 horas.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102444 Nr: 254-75.2016.811.0051

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Robson de Campos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95061 Nr: 2375-13.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Gouveia Pollis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1289-07.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Brasil da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91809 Nr: 1286-52.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gersi Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88710 Nr: 384-02.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flag Idinon Gonçalves Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 
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RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88702 Nr: 377-10.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emanoel de Abadia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 92226 Nr: 1405-13.2015.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armarinhos J. L. Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algobom Indústria e Comércio de Produtos 

Têxteis Ltda, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143167 Nr: 1836-42.2018.811.0051

 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: Gilson Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José de Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166-B/MT, Glauber Eduardo de Arruda Campos - 

OAB:0AB/MT 8.890, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:17563/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional na qual, durante o trâmite do feito as Partes 

compuseram-se amigavelmente à lide.

É o relato do necessário. Decido.

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as Partes, na forma do art. 487, III, b, do 

NCPC.

Nos termos do art. 90, §3º do NCPC, dispenso as Partes ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes. Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

de estilo.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 99465 Nr: 3898-60.2015.811.0051

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Valdemiro Gueno - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:78508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892, Miguel Salih El Kadri Teixeira - OAB:44248/PR

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, NO PRAZO DE 5 DIAS, MANIFESTAR-SE SOBRE OS VALORES 

APRESENTADOS PELO PERITO (ARTIGO 465, § 3º, NCPC)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132284 Nr: 7041-86.2017.811.0051

 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: JBFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 7355-A, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY JÚNIOR MELO DA COSTA, 

Filiação: João Bosco Ferreira da Costa, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JOÃO BOSCO FERREIRA DA COSTA, brasileiro, 

convivente em união estável, policial militar aposentado, portado do RG nº 

875.276, inscrito no CPF/MF sob o nº 327.697.921-72, residente e 

domiciliado na Rua Babatimão, quadra 3, casa 21, CEP. 78780-000, Bairro 

Parques Cerrado, Alto Araguaia/MT, sem endereço eletrônico, por seu 

advogado, com fundamento nos artigos 53, II, 505, I, 300 do NCPC e Lei 

5.478/1968, propôs AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

C.C. TUTELA PROVISÓRIA Em face de WESLEY JÚNIOR MELO DA COSTA, 

brasileiro, maior, com endereço no Assentamento 04 de Outubro, BR 070, 

Zona Rural, Campo Verde/MT, endereço eletrônico desconhecido pelos 

fatos e fundamentos de direito a seguir expostos: DOS FATOS- O 

Requerente, nos autos de Pensão Alimentícia nº 701-53.2011.811.0014, 

que tramitou na Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, comprometeu-se a 

prestar alimentos em favor do Requerido, no percentual de 20% do salário 

líquido, acrescido do 13º salário, conforme se infere da ata de audiência 

que segue anexa. Assim, mesmo com toda a dificuldade financeira que 

atravessa, já que está totalmente endividado, o Requerente vem honrando 

com a obrigação assumida. Todavia, o Requerido além de terem 

completado a maioridade, não estuda, não trabalha e como consta da sua 

página de relacionamento, trabalha na “vagabundagem”, sendo estas as 

razões para o ajuizamento da presente ação. DOS PEDIDOS- Ante o 

exposto, requereu: Seja deferida a antecipação de tutela pleiteada, 

determinando de imediato a suspensão do pagamento da pensão 

alimentícia, pelas razões acima expostas; Requereu seja o Requerido 

citado, para responder a presente ação, se assim quiser; Seja a ação 

julgada totalmente procedente, a fim de que seja confirmada a liminar e 

deferida a exoneração dos alimentos; Alternativamente, em caso de 

indeferimento do pedido anterior, requer seja o percentual da pensão 

m i n o r a d o ,  l e v a n d o - s e  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o  b i n ô m i o 

necessidade/possibilidade; Seja deferida a concessão do benefício da 

justiça gratuita, eis que o Requerente alega não possuir condições de 

arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem 

prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98, do NCPC; 

Seja determinada a intimação do representante do Ministério Público, a fim 

de acompanhar o feito até o final, na qualidade de custos legis; Requer a 

produção de todas as provas permitidas em direito, tais como: depoimento 

pessoal do Requerido, oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado 

oportunamente, juntada de outros documentos, expedição de ofícios, a 

confecção de laudo pericial, etc; Seja o Requerido condenado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no 

percentual de 20% do valor da causa; Por fim, seja designação de 

audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC/2015; 
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Atribuiu à causa, o valor de R$ 17.483,28 (dezessete mil, quatrocentos e 

oitenta e três reais e vinte e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos etc.O pedido liminar já foi analisado, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de reconsideração oposto pelo Requerente.No 

mais, tendo em vista o insucesso das tentativas de localização da Parte 

requerida, DETERMINO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. 

Para tanto, NOMEIO a ilustre Defensoria Pública como Curadora do 

Requerido, abrindo-lhe vistas dos autos para apresentação da defesa 

técnica. Em não sendo o caso de impugnação, ABRA-SE vista dos autos 

ao Requerente e, depois, ao ilustre Promotor de Justiça, para que aponha 

seu parecer.Sem prejuízo, CANCELO a audiência de conciliação 

anteriormente designada.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 15 de outubro 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.: 130058 Nr: 5767-87.2017.811.0051

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Berenice de Oliveira Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos petitórios acostados nos autos, requerendo o 

que entender de direito para prosseguimento do feito.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001972-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

WALTER WANDERLEY GALVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY GALVANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001972-22.2018.8.11.0051 Interdição. Decisão. Vistos etc. Não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330, do NCPC, com 

fundamento no art. 751, do mesmo codex, DESIGNO audiência para 

entrevista do interditando no dia 11.12.2018, às 16h00min. CITE-SE e 

INTIME-SE o interditando para que compareça à audiência designada, bem 

como para constituir advogado para patrocinar seus interesses (art. 752, 

§ 2º, do NCPC), e, querendo, oferecer impugnação no prazo legal. 

CONSIGNE-SE no mandado que, não sendo possível o deslocamento do 

interditando, este será ouvido onde estiver (art. 751, §1º, NCPC); Por fim, 

caso o interditando não constitua procurador, em atenção ao disposto no 

art. 752, § 2º, do NCPC, NOMEIO a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

como sua curadora especial, devendo ser intimada acerca da nomeação, 

bem como para que compareça à audiência designada. - Curador 

Provisório. Averiguando que a interdição visa primordialmente atender os 

interesses pessoais do interditando e assegurar seus direitos, ANTECIPO 

a tutela pretendida, nomeando como curador provisório seu filho WALTER 

WANDERLEY GALVANI, devidamente qualificado na exordial. Sobre o 

tema NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY 

lecionam: Curador Provisório. Havendo urgência, devera ser nomeado 

curador provisório para a prática dos atos que se fizerem necessário 

enquanto ainda tramita o pedido de interdição.(In Comentários ao Código 

de Processo Civil, 2º Triagem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 

1596). Por conseguinte, fica o curador provisório expressamente 

advertido das suas obrigações legais, principalmente quanto ao munus de 

reger a pessoa e administrar os bens, se houver, do interditando, 

prestando conta sempre que instada a tanto. LAVRE-SE termo de curatela 

provisória, dispensado o oferecimento de caução. Ainda, considerando a 

idade, o estado e desenvolvimento mental da pessoa do interditando, 

aliados aos documentos acostados aos autos, em especial as matrículas 

constantes do Id. 15823424 e Boletim de Ocorrência de Id. 15823433, 

DEFIRO os pedidos contidos nos “itens b.1, b.2 e b.3” da inicial. 

INTIMEM-SE os filhos do interditando, observando os endereços 

declinados na fl. 21 da peça inaugural. PROCESSE-SE em segredo de 

justiça, consoante estabelece o art. 189, II, NCPC. DEFIRO, ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, eis que os requisitos para sua concessão 

encontram-se configurados. INTIMEM-SE. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 10 de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4465-86.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Edmar Gomes 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4465-86.2018.811.0051 - Cód. 149508

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário: 03 de setembro de 2018, às 17:15 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença da Testemunha, do 

Promotor de Justiça e do Defensor Público, nomeado para os réus, diante 

da ausência dos advogados constituídos.

 Foi informado que, nos termos do art. 405, § 1º, do Código de Processo 

Penal, os depoimentos prestados serão capturados digitalmente e que o 

arquivo respectivo será disponibilizado no seguinte endereço: 

forumcv3.info/149508. As Partes tomaram ciência da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo.

Inquiriu-se a testemunha Márcia Fin Ramos.

Ausente à testemunha Alexandre Friedrich Posser, que apesar de 

devidamente intimada.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

data para a oitiva da testemunha Alexandre Friedrich Posse para o dia 29 

de outubro de 2018, às 18h00min. Expeça-se mandado de condução 

coercitiva Alexandre Friedrich Posser. OFICIE-SE a Comarca deprecante 

informando a nova de audiência. Os presentes saem intimados. Intimem-se 

os advogados, via DJE. Cumpra-se, expedindo o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

LEANDRO FABRIS NETO

 Defensor Público

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000794-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDIMILSON ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000794-38.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito em execução, conforme 

pedido de 15512906. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

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

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

15 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS CEZAR (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS LINO DE JESUS FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça da 

comarca de Cuiabá/MT, impulsiono o feito a fim de intimar o autor para que 

se manifeste a respeito. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010486-10.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI (ADVOGADO(A))

DOMINGOS CARMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 

3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé, que nos termos da 

legislação vigente, INTIMO a parte autora para se manifestar acerca do 

cumprimento da sentença e e depósito do débito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre. 

Campo Verde-MT, 15 de outubro de 2018. assinado eletronicamente 

Ricardo de França Barcelos Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

NAIR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

NAIR CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

GELOCI ROQUE GELESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

GELOCI ROQUE GELESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MARCO (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000827-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MARCO (REQUERENTE)

ALBERTO DURANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 
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princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-39.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA DE MOURA RITTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES (ADVOGADO(A))

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-39.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA DE MOURA RITTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES (ADVOGADO(A))

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-39.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA DE MOURA RITTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES (ADVOGADO(A))

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

JUAREZ PAULO SECCHI (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001963-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

DAYANE RIBEIRO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 10/12/2018, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE (ADVOGADO(A))

MARIANA TELLES TANURE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 11/12/2018, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Comarca de Canarana

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000260-63.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSON GUEDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Considerando a informação da Certidão do Sr. Oficial de Justiça ID. 

15601978, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do polo ativo, para que 

providencie a complementação da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, devendo a guia ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado 

d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 
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recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000442-49.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

OMAR SCHILLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ARRUDA DE SOUZA SCHILLING (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000442-49.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: OMAR SCHILLING REQUERIDO: JESSICA ARRUDA DE 

SOUZA SCHILLING Vistos. Trata-se de ação monitória em que autora 

pugna pela gratuidade de justiça. Acerca deste pedido, não se pode 

pretender que o Estado assuma ônus da parte quando não evidenciada a 

necessidade real ou essa comprova/justifica a insuficiência necessária 

para a concessão do benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. 

Portanto, possível condicionar a concessão da gratuidade à comprovação 

da miserabilidade jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao 

Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob 

pena de impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. 

O magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção 

relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme a 

requerente ser hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a 

demonstrar a necessidade. Isso porque, além de ter constituído advogado 

particular, discute a cobrança de cheque de vulto considerável, o que 

pressupõe que possui condições de arcar com as custas e taxas 

judiciárias. Conforme bem prevê o TJMT, o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita, nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição 

Federal, aos que comprovarem insuficiência de recurso. Se as 

circunstâncias apresentadas pelo agravante não evidenciam a falta de 

condições financeiras de arcar com os custos processuais, a benesse 

legal de gratuidade da justiça há de ser indeferida. (NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018) Isto posto, INDEFIRO 

o pedido de concessão de justiça gratuita, pelo que determino a intimação 

da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias trazer aos autos as 

respectivas guias de recolhimento das custas judiciais, bem como, juntar 

aos autos cópia da certidão de casamento, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo assinalado, sem recolhimento das custas, 

certifique-se e conclusos. Com a juntada do comprovante de referido 

pagamento e da cópia de comprovante do matrimônio, retornem os autos 

para análise da inicial. Intime-se por Dje. Cumpra-se. Canarana, 15 de 

outubro de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000444-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GRACIELA LUFT (AUTOR(A))

LUIZA CAPPELARO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ESTEVAO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000444-19.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

MARCIA GRACIELA LUFT RÉU: CARLOS ESTEVAO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação monitória em que autora pugna pela gratuidade de 

justiça. Acerca deste pedido, não se pode pretender que o Estado assuma 

ônus da parte quando não evidenciada a necessidade real ou essa 

comprova/justifica a insuficiência necessária para a concessão do 

benefício da gratuidade, que não é amplo e absoluto. Portanto, possível 

condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade 

jurídica afirmada, mormente se o conjunto dos autos faz, em princípio, 

presumir não se tratar de pessoa pobre e não caber ao Estado assumir 

despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de 

impossibilidade de prover aquelas dos que realmente necessitam. O 

magistrado deve examinar a razoabilidade da concessão e, quando tiver 

fundadas razões para crer que a parte que pugna não se encontra no 

estado de miserabilidade declarado, indeferir, uma vez que a declaração 

de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção 

relativa e o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se 

houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Não obstante afirme a 

requerente ser hipossuficiente, ausente nos autos, elementos aptos a 

demonstrar a necessidade. Isso porque, além de ter constituído advogado 

particular, discute a cobrança de cheque de vulto considerável, o que 

pressupõe que possui condições de arcar com as custas e taxas 

judiciárias. Conforme bem prevê o Tribunal de Justiça deste estado o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita, nos termos do 

artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, aos que comprovarem 

insuficiência de recurso. Se as circunstâncias apresentadas pelo 

agravante não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com 

os custos processuais, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser 

indeferida. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

03/04/2018) Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça 

gratuita, pelo que determino a intimação da requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias trazer aos autos as respectivas guias de recolhimento 

das custas judiciais, bem como, juntar aos autos cópia da certidão de 

casamento, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, 

sem recolhimento das custas, certifique-se e conclusos. Com a juntada do 

comprovante de referido pagamento e da cópia de comprovante do 

matrimônio, retornem os autos para análise da inicial. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Canarana, 15 de outubro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 1564-17.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO BONELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO JOSE MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Márcio Rogério Paris, para que se manifeste, 

no prazo legal, acerca do Ofício/documentos, juntados às fls. 42/57, 

requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67334 Nr: 1731-34.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 3878 Nr: 1088-09.2000.811.0029

 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
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 PARTE AUTORA: Espólio de Mauricio de Nassau Arantes Lisboa, Neide 

Macedo Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO FARIAS DE SOUZA, 

NELSON FARIAS DE SOUZA, IVETE FIORINO DE SOUZA, Luiz Fernandes 

Resende, Alcidália Ferreira de Souza, Alfredo Floriano Tonetto, Imobiliária 

Irefran S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente de Araújo - 

OAB:3.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s:) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Anderson Valente de Araújo, e Requerido: na 

pessoa de seu procurador EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA, para que se 

manifestem, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia 

recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49415 Nr: 1467-22.2015.811.0029

 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): M J M PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:OAB/MT 16.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Louise Rainer Pereira Gionédis , para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno da Carta Precatória juntada 

às fls. 130/149, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41568 Nr: 372-25.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador Fabiana Severino da Silva, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, para que providencie o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66696 Nr: 1295-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. PORTO - ME, MARIA AUXILIADORA 

PORTO, RAIMUNDO JOSE PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, para que providencie a cpmplementação da Diligência do 

Oficial de Justiça, conforme certidão do Oficial de Justiça, lançada em 

06/09/2018, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10188 Nr: 5-12.1987.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Miguel Caram

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE Intimação

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 5-12.1987.811.0029 Código 10188

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Nacional

PARTE RÉQUERIDA: João Miguel Caram

CDA 022.054.86.6

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Réu(s): João Miguel Caram, CNPJ: 

00000361879920, brasileiro(a), , atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: Em cumprimento ao Provimento 068/2018 CNJ, proceder a 

intimação do executado para que no prazo de 15 (quize) dias, 

manifeste-se sobre a liberação, em favor da exequente, do valor 

bloqueado nos autos.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Maria Kalkmann, 

digitei.

Canarana - MT, 19 de setembro de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 616-12.2017.811.0029

 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: Luziano Márcio Fries, Liziane Fries Bernieri, LIZINETE 

FRIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUCÍRIA FRIES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - 

OAB:22227/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador MAURICIO SILVEIRA JUNIOR, para que, no 

prazo legal, providencie as cópias, bem como, o preparo para formação 

do formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65205 Nr: 279-86.2018.811.0029

 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): FRITTZ VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSÉ 

LÍDIO ALVES DOS SANTOS, para que se manifeste, no prazo legal, 

acerca do Auto de Busca e Apreensão e Depósito, fls. 64, a seguir 

transcrito:Aos oito (08) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e 

dezoito (2018), às 17h55, em cumprimento ao retro MANDADO DE 
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CITAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, expedido pelo MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca e Cidade de Canarana Estado de 

Mato Grosso, em que são partes Banco Bradesco Financiamentos S/A e 

FRITTZ Veículos Ltda-EPP, de posse do mandado comparecemos ao 

endereço mencionado no mandado, neste município e Comarca de 

Canarana/MT, e ali estando passamos a PROCEDER A APREENSÃO de um 

veículo marca FIAT, modelo UNO VIVACE 1.0, ano de fabricação 2013, 

mod.2014, chassi 9BD195152E0496270, cor CINZA, placa OQH 4770, 

Renavam 00550936629.O veículo apreendido possui um som marca 

Phaser e está com KM 154686, e cópia do check list em anexo. Feita a 

APREENSÃO, nomeei depositário do bem o representante legal da autora, 

Paulo Roberto da Rocha, CPF 806.334.800-01, endereço comercial à Rua 

Tenente Portela, s/n, Bairro Nova Canarana, Canarana/MT- CEP 

78640-000, que aceitou o encargo, prometendo não abrir mão do bem sem 

ordem expressa do MM. Juízo do feito sob as penas da lei. E, para ficar 

constando, lavrei o presente Auto que, lido e achado conforme vai 

devidamente assinado por nós, Oficiais de Justiça, e pelo depositário ora 

nomeado

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000413-96.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

ELSO ALVES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO FERRAZ DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000413-96.2018.8.11.0029. EXEQUENTE: ELSO ALVES MARTINS 

EXECUTADO: MAURO FERRAZ DE LIMA Vistos, etc. Nos termos do artigo 

829 do Novo Código de Processo Civil, CITE-SE o executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia da obrigação 

principal, juros e eventuais custas e honorários advocatícios. Não 

efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via 

do mandado de citação, proceder de imediato à penhora de bens do 

executado, imóveis ou móveis que estejam em seu poder, posto que a 

transmissão de bens móveis dá-se pela simples tradição - lavrando o 

respectivo auto, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 829 do Novo 

Código de Processo Civil. Efetivada a penhora, intime-se o devedor para 

comparecimento à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

opor embargos, nos mesmos autos, verbalmente ou por escrito, nos 

termos do artigo 53, parágrafo 1º da lei n.º 9.099/95 e artigo 914 do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que os embargos somente poderão 

versar sobre matéria constante no artigo 52, inciso IX da lei de regência 

dos Juizados Especiais. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 10 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-10.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 15 de outubro de 2018. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELS ROGERIO VIOL (REQUERENTE)

JOAO LINCOLN VIOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000315-29.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ENGELS ROGERIO VIOL 

REQUERIDO: WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ Vistos, etc. Diante da 

juntada das informações apontadas por este juízo no despacho de fls. 

12/13 e do pagamento dos valores referentes à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, cumpra-se o ato deprecado, com as cautelas de praxe, servindo 

a cópia da decisão como mandado, observando-se a determinação já 

expedida nestes autos. Defiro, por oportuno, em razão da informação 

apresentada pela parte exequente às fls. 29/30, o arrombamento dos 

cadeados da propriedade, bem como uso da força policial, cuja 

necessidade, acaso existente, deverá ser objetivamente indicada pelo 

Oficial de Justiça em certidão circunstanciada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 15 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42670 Nr: 288-73.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Silva Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Planalto da Serra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juan Daniel Peron - 

OAB:7635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que ocorreu o pagamento parcial do 

débito, ocorrendo o levantamento dos valores à fl. 150.

Considerando que há valores remanescentes a serem pagos pela fazenda 

pública municipal, homologo o valor indicado à fl. 148 e expeça-se o 

competente ofício requisitório do valor.

Aguarde-se o pagamento em cartório, após, com a expedição do 

respectivo alvará, conclusos para extinção pelo pagamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42127 Nr: 212-49.2012.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rosa das Graças de Campos, MEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julismar Dias da Silva, Jeanne Caroline de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

conceder a guarda definitiva da menor Marya Eduarda Dias Campos à 

requerente, Rosa das Graças de Campos. Julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo.Deixo de regulamentar o 

direito de visitas, uma vez haver anuência quanto às partes. Sem custas e 

honorários, por serem incabíveis na espécie (art. 141, § 2°, do ECA). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Dê-se vistas ao Ministério Público. Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado e cumpridas as providências acima, 
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arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 1772-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto, Cleonice Duarte 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos observo que até o presente momento o executado 

não foi encontrado para citação, tampouco o exequente forneceu meios 

para tanto. Assim, na forma do art. 40, “caput” da Lei nº 6830/80, 

suspendo o curso da execução por 1 (um) ano (art. 40, §2º da LEF).

Intime-se a Fazenda Pública, na forma do art. 40, §1º.

Transcorrido o prazo da suspensão, ao arquivo provisório, na forma do 

art. 40, §2º da lei de regência, momento em que iniciará o prazo de 

prescrição intercorrente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35845 Nr: 1625-68.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Restaurante e Marmitaria Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro pedido formulado pela parte, suspendendo-se o feito e o prazo 

prescricional pelo prazo requerido de um ano.

Remeta-se os autos ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo intime-se para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63230 Nr: 3095-32.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, Fundação Assistencial de Chapada dos Guimarães/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, Jair Klasner - OAB:16142

 Vistos, etc.

Indefiro pedido formulado pela parte para suspender o feito, pois 

decorreu-se o prazo requerido.

Intime-se a parte requerente para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62397 Nr: 2215-40.2013.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gessi Fátima de Cangussu Brito, Daniel de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon - Projetos Incorporações e 

Construção Ltda, Fernando Goulart Sauer, Nilza Crancio Sauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedentes todos os pedidos veiculados na 

inicial. Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo extinto com 

resolução de mérito o presente processo.Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários processuais, os quais, 

com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Os referidos valores deverão ser destinados 

ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – 

FUNADEP, na forma do art. 179, I, da Lei Complementar estadual n° 

146/2003.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65354 Nr: 1273-71.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel de Araújo Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães andrade - OAB:, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE 

MACHADO - OAB:84400

 Vistos, etc.

 Diante da juntada de novas provas pela parte requerida, intime-se a 

autora para que, apresente suas derradeiras alegações, quando deverá, 

por oportuno, manifestar acerca das provas juntadas às fls. 252/259, nos 

termos do art. 10 do CPC.

Após, intime-se o requerido, para que, querendo, apresente suas 

derradeiras alegações.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67149 Nr: 2624-79.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino de Farias - 

OAB:12068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, constata-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo. Outrossim, observa-se que 

não há outras questões pendentes para esta fase processual, de modo 

que DECLARO saneado o processo.

II. Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Acaso postulem a produção de 

prova testemunhal, deverão apresentar, desde já, rol de testemunhas 

devidamente qualificado.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66334 Nr: 2040-12.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zita Antonia Gomes Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B B MAFRE SEGUROS AUTO, Brasil Veículos 

Companhia de Seguros

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:16.691/A

 Diante do exposto, julgo procedente em parte a ação somente para 

condenar a parte requerida ao pagamento da correção monetária a partir 

do sinistro e juros de mora de 1% a partir da citação, sobre o valor do 

prêmio, ambos calculados até o efetivo pagamento.Julgo, portanto, extinto 

o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Considerando o que prevê o art. 86 do CPC: Se cada 

litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 

distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante 

sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas 

despesas e pelos honorários, razão pela qual, condeno a parte autora nas 

despesas e honorários, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, 

isentando-a, conforme art. 98, §3º, do CPC.Publique-se. Intimem-se.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo 

despacho.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39622 Nr: 2136-32.2011.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Desordi, Liliane Campinha dos Santos 

Desordi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teocles Antunes Maciel Neto, Leonildo Tonetti, 

Aparecida Chaves Tonetti, Valdomiro Tonetti, Maria de Lourdes Barbosa 

Tonetti, Elcio Bruneli, José Renato Sampaio Tosello, Dalva de Jesus 

Tavares Tosello, Vera Lúcia da Silva Bruneli, Carlos Leandro Silveira de 

Souza, Maria Antonieta Millo de Souza, Nathércia Bueno do Prado, Tirso 

Bueno do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina N. Dias Barchet 

- OAB:7213, Fabio Luiz Cardoso Pinto - OAB:10248, Helen Godoy da 

Costa - OAB:10008, Houseman Thomaz Aguliari - OAB:16635, João 

Acássio Muniz Júnior - OAB:MT/8872, Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665, MIRON COELHO VILELA - OAB:3735

 Vistos, etc.

 I. Acolho o pedido de fls. 311/315, de modo que determino seja oficiado o 

INTERMAT para que, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, 

informe nos autos a ‘existência ou não de erro na plotagem do título 

expedido em favor de Teocles Antunes Maciel’, bem como se o referido 

título incide sobre a área de posse dos autores, conforme requerido no 

pedido administrativo formulado pelos autores, registrado naquele órgão 

sob o n° 622746/2016, em 9.12.2016.

O ofício deverá ser instruído com cópia das fls. 311/338, devendo ser 

advertido o chefe do referido órgão que o eventual descumprimento da 

determinação, além de configurar crime de desobediência, poderá ensejar 

na responsabilidade administrativa decorrente da omissão.

 II. Determino, desde já, a suspensão do feito, durante o prazo assinalado 

no item anterior. Cumprida a providência anterior, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem acerca do teor das 

informações apresentadas pelo INTERMAT.

 III. Os autores deverão, na oportunidade, providenciar a habilitação dos 

herdeiros de Leonildo Tonetti e Maria Aparecida Chaves Tonetti, conforme 

determinado às fls. 303verso, devendo, em seguida, os requeridos serem 

citados para que manifestem acerca do pedido no prazo de 5 (cinco) dias 

(art. 690, caput, do CPC).

 IV. Por fim, com relação ao réu TEOCLES ANTUNES MACIEL NETO, 

verifica-se que fora citado por edital (fl. 192), tendo deixado transcorrer o 

prazo para resposta. Dessa forma, nos termos do art. 72, II, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública da 

Comarca como curadora especial, a qual deverá ser intimada para 

apresentação de defesa em favor do requerido.

 V. Posteriormente, independentemente de outra providência, intime-se o 

autor para que, querendo apresente réplica.

 VI. Cumpridas todas as determinações anteriores, venham os autos 

conclusos.

 VII. Certifique-se eventual silêncio.

 VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64286 Nr: 317-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurilio Augusto Ramos, Aparecida de Andrade Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Projecon Incorporações e Loteamento LTDA, 

Fernando Goulart Sauer, Masanori Sakata, Alexandre Kabbad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

nos autos, apontando o endereço atualizado dos confinantes MASANORI 

SAKATA e ALEXANDRE KABBAD, para que sejam citados da presente 

demanda. Ressalto nesse sentido, que a juntada dos termos de anuência 

(fls. 46/47), não afasta a necessidade de intimação, em razão da 

precariedade com que foram produzidos.

 Juntada a referida informação, proceda-se a comunicação processual.

 II. Cumprida a determinação anterior, sem prejuízo do exposto, determino, 

desde já, a citação por edital dos requeridos, uma vez ainda não ter sido 

localizados, devendo ser citados pelo prazo de 30 (trinta) dias, hipótese 

em que deverão ser estritamente observados os requisitos do art. 257 do 

CPC.

No edital de citação deverão constar as advertências aos requeridos de 

que poderão contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, e de que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia, caso em que será nomeado curador especial para 

promoção de sua defesa (art. 257, IV, CPC).

Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no 

prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, 

II, parágrafo único, do CPC, nomeio a Defensoria Pública da Comarca como 

curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a qual 

deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal.

III. Apresentada contestação (arts. 350 e 351 CPC), em sendo o caso, 

intime-se a parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias, ocasião em 

que deverá, por economia processual, manifestar acerca das provas que 

pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54512 Nr: 2838-41.2012.811.0024

 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: Rafael de Menezes, Guilherme de Menezes, Catarina 

Zeitounlian, Raquel de Menezes Lobes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir Fernando Jardim Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-B, Heytor Moreira dos Santos - OAB:15212/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 849, devolvo o prazo para as partes 

requerentes especificarem as provas que pretendem produzir.

No tocante ao pedido de fls. 867, levando em consideração que as partes 
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requerentes já quitaram o parcelamento das custas processuais deferido 

a fls. 820/820-v, e ainda em consonância com o disposto no artigo. 98, §6º 

do CPC/2015, defiro o pedido de parcelamento dos honorários periciais de 

R$22.880 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais), em seis parcelas de 

R$3.813,33 (três mil, oitocentos e treze reais e trinta e três centavos).

Intime-se as partes requerentes para efetuarem o depósito judicial 

referente aos honorários periciais, vinculado a estes autos, todo dia 30 de 

cada mês.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000922-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RODOLFO (RÉU)

IVANIR ALBONETTE RODOLFO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000922-42.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Cite-se a parte requerida, para que, no 

prazo de 15 dias, pague à parte autora a quantia pleiteada, assim como 

proceda ao pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), ficando a parte requerida isenta do 

pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento 

do mandado (art. 701, §1°, CPC). III. Consigne-se no mandado que, não 

havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (art. 701, §2°, CPC). 

IV. Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 701, §1° e 

art. 916, CPC). V. Intime-se. VII. Expeça-se o necessário. VIII. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 15 de outubro de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINA EULALIA DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do 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. Chapada dos Guimarães, 15 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) EDE 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000682-53.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

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

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA SILVA ANGELIM (RÉU)

JOAO NUNES ANGELIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Impulsiono o presente feito, em cumprimento 

as determinações legais, intimando o advogado do requerente pelo DJE, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito de 

diligências do 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. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 15 de outubro 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO TIOTONIS DA SILVA (REQUERENTE)

OLAVIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO FERNANDES CASSIANO (REQUERIDO)

 

1000414-33.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDWALDO TIOTONIS DA 

SILVA REQUERIDO: UBALDO FERNANDES CASSIANO CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico que o 

Recurso Inominado, foi protocolado tempestivamente pela parte promovido. 

Dessa forma, por economia e celeridade processual, intimo a parte 

contrária para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 

(dez), nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de outubro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001389-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz (ADVOGADO(A))

VALDEMIR LEONARDI BUENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001389-66.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001056-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001056-17.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VILMA APARECIDA SEBASTIAO (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001636-47.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001603-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS MEIRA PERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001603-57.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001138-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GONCALVES (AUTOR(A))

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001138-48.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-32.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001249-32.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001355-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EVANGELINO MATOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001355-91.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001462-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

LOACI LIMA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001462-38.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILSO ALBERGHINI (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001684-06.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001743-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CHAGAS DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001743-91.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA MATOS ROOS (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001781-06.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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 
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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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA CARRARA DE ABREU (AUTOR(A))

ALBERTO DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000585-98.2018.8.11.0009. Vistos. 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). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. 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, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001377-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CARLOS PAZIM (REQUERENTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001377-52.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

CLAUDEMIR CARLOS PAZIM REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 

14706179 - Pág. 1/6, cópia da CTPS, presumida a hipossuficiência ante a 

postulação pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Colíder, bem 

ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) CLAUDEMIR CARLOS PAZIM, para realização da perícia, que 

deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após 

a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 
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agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000730-57.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001022-42.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 
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processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001097-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE KERBER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001097-81.2018.8.11.0009. Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) 

executada(s) para pagar(em) a dívida, custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por 

cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação. Caso a(s) parte(s) 

executada(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, § 1º e art. 1.051, 

do NCPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a 

ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do(a)(s) executado(a)(s). Não encontrado a(s) 

parte(s) executada(s), havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do NCPC. As 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, feriados ou dias úteis mesmo antes das 06 (seis) e depois das 

20 (vinte) horas, observado o disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) 

parte(s) executada(s) deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 

827, § 1º, do NCPC, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, 

também, a possibilidade de oferecimento de embargos à execução, 

distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

do art. 231 do NCPC (art. 915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos 

embargos, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

01% (um por cento) ao mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) 

parte(s) executada(s) advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o 

inadimplemento das parcelas poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte contrária, além de outras 

penalidades previstas em lei (§ 5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) 

exequente(s), por sua vez, deverá(ão) ter ciência de que, não localizado 

o(a)(s) executado(a)(s), deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa 

jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve 

relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, 

perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou 

filial. Por fim, registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) 

requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do 

art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do 

NCPC. Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, 

o Sr. Oficial de Justiça, na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar 

a parte executada se existe proposta de acordo. Autorizo diligências em 

conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

IVANILDO AZEVEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001240-70.2018.8.11.0009. AUTOR(A): IVANILDO 

AZEVEDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

restabelecimento de auxílio doença c.c. pedido de tutela de urgência 

proposta por IVANILDO AZEVEDO DA SILVA em desfavor de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos(as) devidamente 

qualificados(as) nos autos. A parte requerente postula a gratuidade da 

justiça aduzindo não ter condições para arcar com os mencionados 

encargos sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Determinou-se 

a emenda da inicial para a comprovação da hipossuficiência (Num. 

14361903 - Pág. 1/3), vindo a parte autora juntar extratos bancários dos 

últimos meses (Num. 14820854 - Pág. 1/3). II - FUNDAMENTAÇÃO 

Malgrado a parte autora tenha alegado que não dispõe de condições 

financeiras para arcar com as custas processuais, juntando extratos 

bancários dos períodos de 27/04/2018 a 14/08/2018, estes não são 

suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira. Entanto, deixou 

ela de atender a integralidade do despacho de Num. 14361903 - Pág. 1/3, 

o qual determinava a comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) 

cônjuge, já que informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, 

com 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). Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida 

de 03 (três) salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso 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 
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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”. A 

par disso, constituiu advogado particular para o ingresso da demanda. 

Com isso, não demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar 

composta por ele e pela esposa, resta impossível a concessão do 

benefício pleiteado. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção 

jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas 

aos efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a 

hipossuficiência de recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a 

possibilitar o acesso à justiça. Daí que a benesse invocada deve ser 

interpretada conforme a Carta Política de 1988, em virtude do dever 

fundamental de se pagar tributos, dever este que possibilita ao Estado a 

consecução de suas finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se 

pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da 

justiça por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira dela e da unidade familiar, nos termos dos arts. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que 

proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000241-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVANI CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000241-20.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

nos Num. 12337914 - Pág. 1/4, cópias da CTPS da parte autora, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. A parte autora manifestou na petição inicial o 

interesse na realização da audiência de conciliação. Então, em 

observância ao disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a 

Resolução nº 125 do CNJ, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a 

zelosa Secretaria Judicial designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como citar a parte ré e intimar 

ambas as partes para o respectivo comparecimento. Advirta-se à parte 

requerida que, se qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou 

da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, 

sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as 

alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (AUTOR(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000090-54.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

MARIA CARDOSO FILHO RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória de reposição de vencimentos 

e incorporação a título de revisão geral anual - RGA proposta por JOSÉ 

MARIA CARDOSO FILHO em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a comprovação da 

hipossuficiência (Num. 11721995 - Pág. 1/3), a parte autora juntou 

declaração do imposto de renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 

2016 (Num. 12028758 - Pág. 1/8). II - FUNDAMENTAÇÃO Com o devido 

respeito, a pretensão dos benefícios da gratuidade da justiça não há como 

ser acolhida. Malgrado a parte autora tenha alegado que não dispõe de 

condições financeiras para arcar com as custas processuais, juntando 

declaração de hipossuficiência e do imposto de renda (IRPF) referente ao 

ano-calendário de 2016, apenas estas não são suficientes para 

comprovar a hipossuficiência financeira. É que da declaração do imposto 

de renda (IRPF) juntado, verifica-se que a parte autora possui bens no 

valor estimado de R$ 70.105,93 (setenta mil, cento e cinco reais e noventa 

e três centavos), com destaque para 01 (um) veículo Fiesta Sedan, 

ano/modelo 2013/2014, avaliado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e 

o percentual de 50% (cinquenta por cento) de um prédio de 114m², 

avaliado em R$ 12.358,89 (doze mil e trezentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e nove centavos), no Município de Marcelândia, além de valores 

depositados em 04 (quatro) contas bancárias que totalizam o montante de 

R$ 2.359,24 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos) e o percentual de 98% (noventa e oito por cento) do capital da 

empresa Eletrônica Zé Maria Ltda, no valor de R$ 14.700,00 (quatorze mil 

e setecentos reais). Para comprovar a alegada situação, deveria a parte 

autora ter colacionado o extrato bancário das referidas contas ou cópia 

dos holerites dos últimos 03 (três) meses, a fim de se demonstrar, com 

segurança, a margem real de seus rendimentos, além de eventuais 

despesas que eventualmente impactem a economia familiar. Ressalta-se 

que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 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”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Consoante 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). Sem a 

comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa judiciária, 

das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 
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justiça. Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a 

Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas 

finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter 

a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos 

arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, em observância ao art. 456 da CNGC, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 1º, 

da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de liminar. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, venham-me os 

autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 de outubro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001374-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001374-34.2017.8.11.0009. AUTOR(A): DEVALDI 

APARECIDO PIMENTA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais 

decorrente de acidente de trabalho proposta por DEVALDI APARECIDO 

PIMENTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Determinada a comprovação da 

hipossuficiência (Num. 11906904 - Pág. 1/3), a parte autora juntou 

demonstrativo de folha de pagamento dos meses de novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, bem como declaração do imposto de 

renda (IRPF) referente ao ano-calendário de 2016 (Num. 12028758 - Pág. 

1/8), tanto dele quanto da sua esposa. II - FUNDAMENTAÇÃO Com o 

devido respeito, a pretensão dos benefícios da gratuidade da justiça não 

há como ser acolhida. Malgrado a parte autora tenha alegado que não 

dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

juntando demonstrativo de folha de pagamento dos meses de novembro e 

dezembro de 2017 e janeiro de 2018, e declaração do imposto de renda 

(IRPF) referente ao ano-calendário de 2016, tanto dele quanto da sua 

esposa, apenas aquelas não são suficientes para comprovar a 

hipossuficiência financeira. É que dos demonstrativos da folha de 

pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 

2018 juntados, verifica-se que a parte autora e sua esposa recebem 

mensalmente a quantia líquida no valor de R$ 9.611,71 (nove mil, 

seiscentos e onze reais e setenta e um centavos). Para comprovar a 

alegada situação, deveria a parte autora ter colacionado o extrato 

bancário dos últimos 03 (três) meses, a fim de se demonstrar, com 

segurança, a margem real de seus rendimentos, além de eventuais 

despesas que eventualmente impactem a economia familiar. Ressalta-se 

que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 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”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Consoante 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). Sem a 

comprovação, aparentemente, possível o recolhimento da taxa judiciária, 

das custas e despesas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da 

expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas aos 

efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, 

da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de 

recursos a assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à 

justiça. Daí que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a 

Carta Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar 

tributos, dever este que possibilita ao Estado a consecução de suas 

finalidades, objetivos e diretrizes, do que não se pode dispor. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter 

a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos 

arts. 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, em observância ao art. 456 da CNGC, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais 

atos praticados, nos termos do art. 321 e art. 290, ambos do NCPC c.c. o 

art. 456, § 1º, da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de 

liminar. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000400-60.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 12418801 - Pág. 1 e Num. 12418748 - Pág. 1, extrato bancário e 

previdenciário da parte autora, bem ainda considerando o objeto do 

pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de estudo socioeconômico e perícia 

médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. NOMEIO 

o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no CRM/MT 

sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) parte autora, 

para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para o 

desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 
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(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação da equipe interdisciplinar 

deste Juízo para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a realização de 

estudo socioeconômico na residência da parte autora, relatando os fatos 

que entenderem pertinentes; b) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; c) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; d) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); e) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; f) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora e 

o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

g) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELITA FERNANDES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001386-14.2018.8.11.0009. AUTOR(A): ELITA 

FERNANDES PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 14716289 - Pág. 1/4, 

cópias da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que 

para a apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar 

o(a) senhor(a) ELITA FERNANDES PEREIRA, para realização da perícia, 

que deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função 

poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com 

desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes 

(art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, 

contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega 

do laudo em cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por 

motivo justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro 

desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de 

jurisdição delegada para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal, nos termos da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua 

efetivação após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados, nos termos do art. 29 da mencionada 

Resolução. Atento aos limites mínimo e máximo estabelecidos na referida 

Resolução, previstos na Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a 

intimação do(a) perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 

157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, 

do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim 

como a fim de que agende data, hora e local para realização do exame 

médico e informe ao Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para 

serem efetuadas as intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos 

termos da inicial para que responda aos termos dela após a juntada do 

laudo pericial; c) a intimação das partes, por meio de seus advogados, 

para que, caso não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias 

contados do despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e 

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade de as partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares (art. 469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima 

fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo expert, encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a carga dos autos do processo; e) estabelecido e 

informado pelo perito a data, a hora e o local para a realização da perícia 

médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo comparecimento daquele que 

será examinado/vistoriado/avaliado; f) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intimem-se as partes da ocorrência desta, por meio de seus advogados, 

para que se manifestem sobre ele, podendo os respectivos assistentes 

técnicos apresentar parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

477, § 1º, do NCPC). Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos 

pelo senhor perito são os seguintes: 1. A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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 
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deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001187-89.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS (ADVOGADO(A))

WALDIR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001187-89.2018.8.11.0009. AUTOR(A): WALDIR 

DIAS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Com base nos documentos juntados no Num. 14150843 - Págs. 1/4, 

extratos da conta bancária, Num. 14150850 - Págs. 1/3, cópias da CRPS e 

Num. 14150868 - Pág. 1, extrato de benefício previdenciário, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) WALDIR DIAS DA SILVA, para realização da perícia, que 

deverá ser certificado de que para o desempenho de sua função poderá 

se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, 

fotografias e outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 

3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após 

a realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-75.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

DOMINI COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001175-75.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: DOMINI 

COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EXECUTADO: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP 

Vistos. CITE(M)-SE a(s) parte(s) executada(s) para pagar(em) a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de 10% (dez por cento), no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da citação. Caso a(s) parte(s) executada(s) possua(m) cadastro na forma 

do art. 246, § 1º e art. 1.051, do NCPC, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de citação 

deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida 

pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do(a)(s) 

executado(a)(s). Não encontrado a(s) parte(s) executada(s), havendo 

bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto 

de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o processo 

na forma do art. 830 do NCPC. As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 06 (seis) e depois das 20 (vinte) horas, observado o 

disposto no art. 5º, XI, da CRFB/88. A(s) parte(s) executada(s) 

deverá(ão) ter ciência de que, consoante o art. 827, § 1º, do NCPC, em 
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caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios serão reduzidos pela metade. Registre-se, também, a 

possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por 

dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do NCPC (art. 

915 do NCPC). Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor total executado, poderá ser 

requerido o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 01% (um por cento) ao 

mês (art. 916, “caput”, do NCPC). Fica(m) a(s) parte(s) executada(s) 

advertida(s) de que a rejeição dos embargos ou o inadimplemento das 

parcelas poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa 

em favor da parte contrária, além de outras penalidades previstas em lei (§ 

5º, do art. 916, do NCPC). A(s) parte(s) exequente(s), por sua vez, 

deverá(ão) ter ciência de que, não localizado o(a)(s) executado(a)(s), 

deverá(ão), na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias 

para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no 

art. 240, § 1º, do NCPC. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde 

logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à 

Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que a(s) parte(s) exequente(s) poderá(ão) requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do NCPC. 

Expedida a certidão, caberá a(s) parte(s) exequente(s) providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo 

de eventual responsabilização. Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de Justiça, 

na determinação do art. 154, VI, do NCPC, indagar a parte executada se 

existe proposta de acordo. Autorizo diligências em conformidade com o 

art. 212, § 2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001821-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001821-85.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 15869911 - Pág. 1/4, Num. 15869916 - Pág. 1/4 e Num. 15869920 

- Pág. 1/4, cópias da CTPS e extrato previdenciário, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar a parte 

autora, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001590-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULINHO BIZZO (AUTOR(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001590-58.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JULINHO 

BIZZO RÉU: INSS Vistos. Com base nos documentos juntados no Num. 

Num. 15303640 - Pág. 2/3, cópias da CTPS, bem ainda considerando o 

objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, 
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nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação do pedido de 

antecipação de tutela faz-se necessária a realização de perícia médica 

judicial, postergo a análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) 

DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no CRM/MT sob 

o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) JULINHO 

BIZZO, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 15 

de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001758-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (ADVOGADO(A))

MEIRE TEREZINHA HERNACKI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001758-60.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 15724751 - Pág. 1/2, cópias da CTPS da parte autora, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a apreciação 

do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a realização de 

perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua realização. 

NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar a parte 

autora, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 
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sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001199-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO BARASUOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001199-06.2018.8.11.0009. Vistos. Com base nos documentos juntados 

no Num. 14864650 - Pág. 1/5, cópias da CTPS e extrato bancário da parte 

autora, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que para a 

apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3310 como médico(a) perito(a) para avaliar 

a parte autora, para realização da perícia, que deverá ser certificado de 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo expert, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do 

Professor.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000009-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIOLIN (EXEQUENTE)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAYR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000009-08.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: WILSON 

SIOLIN EXECUTADO: DEVAYR DE OLIVEIRA Vistos. Ante a não 

comprovação do pagamento das custas judiciais e taxas judiciárias, 

determinou-se à parte autora o seu recolhimento. Devidamente intimada, a 

parte autora alegou equívoco na distribuição do feito e requereu a 

redistribuição do processo ao Juizado Especial de Colíder. Entanto, em 

consulta ao sistema processual eletrônico deste Tribunal, verificou-se a 
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existência da ação de execução de título extrajudicial de nº 

1000231-73.2018.8.11.0009, já em trâmite no Juizado Especial de Colíder, 

a qual tem as mesmas partes, baseia-se nos mesmos fatos e possui a 

mesma causa de pedir do presente feito. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, 

inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, c.c. o art. 165, inciso III, e 

art. 456, § 1º, estes da CNGC e arts. 1º e 4º da Lei Estadual 7.603/01. 

Deixo de condenar a parte autora em custas e despesas processuais em 

razão do cancelamento da distribuição. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder, 15 de outubro de 2018.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001416-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TEIXEIRA MATIAS FELIPE (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001416-49.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARILENE 

TEIXEIRA MATIAS FELIPE RÉU: PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Deixo de condenar a parte autora em custas e 

despesas processuais, tendo em vista que aquela pleiteou a desistência 

da ação antes do recebimento da petição inicial, que se amolda ao 

cancelamento da distribuição. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3582-47.2013.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 Nos termos da Legislação Processual e Portaria nº 02/2018 / 2ª Vara- 

Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO o 

advogado da parte requerida, EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO N. 68, 

de 03 de maio de 2018-CNJ, para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso. Autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51822 Nr: 2537-47.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que nesta data compareceu nesta secretária a Sr.ª Domingas 

Fernandes de Oliveira, residente e domiciliada em Alta Floresta/MT, fone 

para contato 66 99940-6612, oportunidade em que a INTIMEI-A dos valores 

de 37.654,10 (trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e 

dez centavos) referente ao pagamento dos atrasados do INSS, em que 

foram depositados na c.c do seu advogado o Dr. Reinaldo Luciano 

Fernandes.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 9493 Nr: 1537-27.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 1537-27.2000.811.0009 – Código nº. 9493

Despacho

Vistos, etc.

1. INDEFIRO o pedido de suspensão do pagamento das custas 

processuais, porquanto o réu se limitou a meras alegações não logrando 

êxito na demonstração de que o pagamento das custas lhe prejudicaria o 

sustento próprio ou de seus familiares.

2. Todavia, seguindo orientação da Corregedoria-Geral de Justiça do 

Estado de Mato Grosso através do Ofício Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux, 

para o parcelamento das custas processuais sempre que a parte não 

conse-guir suportar integralmente o valor de tais despesas, FACULTO ao 

réu o pagamento em 12 parcelas iguais com vencimento em data que julgar 

mais conveniente.

INTIME-O para que em 10 dias informe ao Juízo a melhor data para 

pagamento.

3. Com a informação da data de vencimento pelo réu, deverá a gestora 

adotar as providências descritas no supracitado ofício (Ofício Circular n. 

04/2018/GAB/J-Aux).

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9493 Nr: 1537-27.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº: 1537-27.2000.811.0009.

Código Apolo nº: 9493.

Ante o teor da certidão retro, determino a intimação do réu, acerca do teor 

da sentença bem como do teor do Acórdão.

No mais, cumpra-se a determinação de fl. 316.

Às providências.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de abril de 2016.
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Suelen Barizon

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55987 Nr: 399-39.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 Autos nº. 399-39.2011.811.0009 – Código nº. 55987

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em face de JOSÉFERSON DOS SANTOS 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, dado como incurso nas disposições do 

artigo 155, caput, c/c14, II, ambos do Código Penal, pelos fatos descritos 

na denúncia.

À fl. 141/141-verso, foi proposto pelo Parquet o benefício da suspensão 

condicional do processo ao réu, havendo aceitação.

Decorrido o período de prova, e não tendo ocorrido nenhuma causa de 

revogação do benefício, o Ministério Público manifestou-se pela 

declaração da extinção de punibilidade (fls. 181/182).

É o relato necessário. Fundamento. Decido.

Com efeito, o artigo 89, §5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa extintiva 

da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o transcurso 

do prazo da suspensão condicional do processo, desde que não haja 

revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do benefício, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificado nos 

autos, com fulcro no §5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Promovam-se as comunicações de praxe.

Transitada em julgado, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Colíder-MT, 10 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000516-66.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VANDERLEI MERGULHAO 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu à solenidade e 

não apresentou qualquer justificativa, o que faz presumir sua desistência. 

Assim, considerando que a parte ré não foi citada e, consequentemente, 

não apresentou contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a 

desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o 

art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por 

aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em 

trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela 

qual CONDENO a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do 

FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de 

honorários advocatícios na forma dos citados dispositivos legais suso 

declinados (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do 

Professor.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO RAMOS BISPO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001917-37.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: CONCEICAO RAMOS BISPO Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Assim, considerando que a desistência 

do feito, mesmo sem a anuência da parte ré já citada, implicará na extinção 

do processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), 

HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 15 de outubro de 2018, Dia do 

Professor.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001090-75.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DE MOURA DOLOVETES (ADVOGADO(A))

RUBENS CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001090-75.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

RUBENS CARLOS FERREIRA RÉU: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA Vistos. Conforme se observa do pedido inicial, o autor, 

ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. A lei que regulamentou a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados é a bem conhecida lei n.º 1.060/50, o qual teve 

seus artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 expressamente revogados pelo 

Código de Processo Civil de 2015. Dispõe o artigo 98 do Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Destaco, ainda os §§ 2º e 3º do 
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artigo 99 do citado diploma normativo: §2º O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado o 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República afirma que: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Em que pese o disposto no §3º 

do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Correta a decisão singular que 

indeferiu o pedido de concessão da Assistência Judiciária Gratuita ao 

agravante, pois não logrou êxito em trazer documentação que 

comprovasse sua condição de carência de recursos que alega na 

petição, não bastando a simples declaração de insuficiência econômica 

para a concessão do benefício da justiça gratuita. RECURSO A QUE SE 

NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70047330295, Décima 

Sétima Câmara Cível,... (TJ-RS - AI: 70047330295 RS , Relator: Luiz Renato 

Alves da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2012, Décima Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/02/2012) Deve ainda 

ser analisado que no caso concreto, que o autor adquiriu um veículo no 

valor de R$ 24.000,00 quase que em sua totalidade à vista, efetuando a 

entrega de gados. Assim, é incoerente uma pessoa se declarar pobre e 

ao mesmo tempo adquirir um veículo nessas condições. A jurisprudência 

entende ainda que sinais externos de capacidade financeira autorizam o 

indeferimento do benefício da justiça gratuita. RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DERECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

- REDUÇÃODO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA 

AO FILHOMENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE 

DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM 

DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não se reduz o montante fixado a título de 

obrigação alimentar quando há proporcionalidade entre as necessidades 

do alimentando e a possibilidade econômico-financeira do alimentante. O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de 

Julgamento: 08-02-2012 – Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) Sendo 

as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, 

não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente 

lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de 

assistência. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. Assim, intime-se o 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda ao 

recolhimento de custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(NCPC §2º do art. 99 e art. 290). Cumpra-se. Comodoro. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40184 Nr: 1199-19.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11519

 Vistos.

O Ministério Público requer a conversão da obrigação de reparar o dano 

ambiental em indenização por perdas e danos e, alternativamente, a 

intimação da atual proprietária da área para que voluntariamente 

recomponha o local degradado mediante o plantio de 20 (vinte) mudas e 

espécies nativas, à custa do requerido.

 Pois bem.

Considerando o disposto no artigo 816 do Código de Processo Civil e 

tendo em vista que o principio da primazia da reparação verifico que se 

mostra mais benéfico para a coletividade a satisfação da obrigação à 

custa do requerido.

Ademais, o Parquet se manifestou no sentido de que o plantio de 20 (vinte) 

mudas de espécies nativas seria o suficiente para recompor a área.

Determino a intimação do Secretário do Meio Ambiente do Município de 

Nova Lacerda para que se manifeste acerca da existência de 20 (vinte) 

mudas de espécies nativas no viveiro municipal.

Acaso a resposta seja negativa, restituo os autos para o Ministério Público 

para que aufira o valor de tais mudas, para que seja dado o 

prosseguimento do presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36757 Nr: 1456-78.2011.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL PIENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62496 Nr: 580-55.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSE TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19, 

parágrafo único, da portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes do 

retorno dos autos para a 1ª Instância, bem como para que, no prazo 

comum de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal 

prazo sem manifestação, desde já informo que os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60712 Nr: 2502-68.2012.811.0046

 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): OTTO MARQUES DE SOUZA

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

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC, CERTIFICO que a 

parte exequente solicitou a dilação de prazo para para análise da proposta 

de acordo, razão pela qual nos termos da portaria de nº 03/2017 deste 

juízo defiro a solicitação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37894 Nr: 2592-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ BATTI, 

FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a petição de fls. 1131 informa que 

em 22/03/2018 foi feito acordo nos presentes autos de forma que requer 

sua homologação.

 Porém, como já dito às fls. 1130 este juízo não identificou nos autos onde 

se encontraria o acordo que diz respeito a este feito.

Assim sendo, novamente intimo as partes para apontarem em qual página 

se encontra o referido acordo para que ele seja homologado.

Aliás, a petição de fls. 1089, verso informou o seguinte em seu último 

parágrafo:

“No entanto, Excelência, por um lapso, os autores ainda não se 

manifestaram neste sentido nos presentes autos, porém, serve a presente 

para demonstrar ser indevido o prosseguimento da realização de prova 

pericial e o pagamento dos honorários solicitados pela Sra. Perita.”

Ou seja, resta claro que ainda não há acordo acerca dos presentes autos, 

sendo que deveria a parte autora apresentar de forma expressa sua 

desistência, sob pena de descumprir o que foi acordado nos outros autos.

Desta forma, as partes podem peticionar apresentando acordo a ser 

homologado nos autos ou podem ainda os autores desistirem da presente 

ação, conforme acordado em outros processos, por óbvio tal desistência 

deve ser feita de forma expressa. Não há como se falar em desistência 

tácita.

Intimem-se as partes para se manifestarem, lembrando que neste momento 

processual ainda se encontra pendente o pagamento dos honorários 

periciais, vez que a decisão de fls. 1096 apenas suspendeu a realização 

da perícia.

Intimem-se as partes para que se manifestem em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13976 Nr: 1854-69.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DE JESUS, MARCOS DA SILVA 

BORGES, JAMES ROGERIO BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se acerca da intimação da autarquia federal da expedição do 

RPV.

Expeça-se alvará de liberação de valores nos termos das petições de fls. 

169 e 174.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29824 Nr: 834-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR DA COSTA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem em relação à decisão de fls.88, uma vez que a 

parte executada encontra-se em local incerto e não sabido.

Defiro a citação por edital às fls. 87, cite-se o polo passivo por edital, para 

que responda à presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser, 

conforme requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 

256 do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador especial 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para patrocinar os 

interesses da requerida, devendo ser a ele aberta vistas dos autos tão 

logo um defensor volte a atuar na Comarca.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 1317-92.2012.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMES & SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 259, remetendo-se os autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 2489-06.2011.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI TEREZINHA MACARINI FRITSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando as 

partes para manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30980 Nr: 2029-87.2009.811.0046

 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: ANSELMO LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação executiva movida por Anselmo Lunkes em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social.

O executado apresenta impugnação à execução, sendo que o exequente 

concorda com os cálculos de fls. 207.

Decido.

 Tendo em vista que a concordância com cálculos apresentados pela 

autarquia executada é o caso de se expedir a RPV.

Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados por Instituto 

Nacional do Seguro Social às fls. 201.

Deixo de condenar o executado em custas e honorários.
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Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV para pagamento.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 1877-63.2014.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHSC, TSC, VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atualizando o crédito verifico que o atual salário mínimo é de R$ 954,00, 

sendo que o acordo de fls. 17 estabeleceu alimentos em 32,15 % do 

salário mínimo.

A autora afirma que o executado não pagou 3 meses, assim sendo o 

crédito em execução são 3 parcelas de R$ 306,71, dando o total de R$ 

920,13.

 Assim sendo, cite-se pessoalmente, por meio de carta precatória, o 

executado no endereço acostado às fls. 45 para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

advertindo-o que somente a comprovação que gere a impossibilidade 

absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a 

prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do 

pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do 

artigo 517 do Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38360 Nr: 3058-07.2011.811.0046

 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 FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S F DE PAULA TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Vistos.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS propôs a presente ação em face 

de S F DE PAULA TRANPORTES-ME.

 Devidamente intimada à parte autora a dar andamento no feito, 

permaneceu inerte, consoante certidões de fls.132 e 135.

 Decido.

Em vista disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 76, §1º, II e 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Caso haja custas processuais, condeno a parte autora ao seu pagamento.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116423 Nr: 495-93.2018.811.0046

 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: ELLO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PESENTE DA SILVA E CIA LTDA ME, 

R. VARNIER CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/7.300-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o requerido não foi citado (ver 

juntada de Ref: 57), razão pela qual intimo o exequente para que se 

manifeste informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001114-06.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

L P COSMETICOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

LUCAS REZENDE MOSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001114-06.2018.8.11.0046. 

IMPETRANTE: L P COSMETICOS EIRELI - ME IMPETRADO: ILMO. SR. 

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos. Determino a emenda da inicial para o fim de 

ser apresentado nos autos documentação legível em 15 (quinze) dias. 

Efetuada a emenda, venham-me os autos conclusos, com urgência. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-98.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA CLARA PIRES CARDOZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente a fim de 

que, no prazo de 15 dias, apresente a impugnação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-53.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a juntada de contestação pela parte requerida, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no 

prazo de 15 dias, apresentar a impugnação.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002379-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 
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de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002104-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. D. S. (REQUERENTE)

JULIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001403-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. L. (ADVOGADO(A))

P. R. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. B. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

MARCOS ANDERSON JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo solicitado pela parte requerente. 

Certifico ainda que, impulsiono os autos para proceder a sua intimação, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o que de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96291 Nr: 4360-72.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MATOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

RÓBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5.348-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC,

Concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de 

memoriais finais.

 Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença..

Cumpra-se.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5816-57.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR SCHUENQUENER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONDA MOTO CAMPO LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmeire Santos Monteiro 

Gonçalves - OAB:15.701 - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 VISTOS ETC,

Finda a instrução, concedo às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

para a apresentação de memorias finais.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença, com 

urgência em razão da idade avançada do autor.

Saem os presentes intimados.

 VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002367-40.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMA SILVANA DE GODOI REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002367-40.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ZILMA 

SILVANA DE GODOI REIS VISTOS ETC, CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A ajuíza a presente “Ação de Busca e Apreensão” em 

desfavor de ZILMA SILVANA DE GODOI REIS almejando a concessão da 

liminar de busca e apreensão do veículo: “Categoria: CAMINHONETE, 

Ano/Modelo: 2011/2011, Marca: CHEVROLET, Movido: Diesel, Modelo: S10 

COLINAS 4X4, Chassi: 9BG124JJ0BC485458, Cor: BRANCA Placa: 

OAS-0765”, objeto de contrato de alienação fiduciária acostado aos autos. 

Asseverou que a ré tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas 

em contrato, o que ocasionou o vencimento total da dívida, tendo sido 

constituído em mora por meio de notificação extrajudicial, nos termos do 

artigo 2º, § 2º do Decreto lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, razão 

pela qual é de rigor o deferimento da liminar de busca e apreensão 

almejada. Com a inicial vieram documentos. Comprovante de pagamento 

das custas judiciais acostado aos autos (ID. 15865937 e 15866142). É o 

relato do necessário. Decido. A liminar de busca e apreensão deve ser 

deferida, porquanto comprovados os pressupostos legais necessários 

para tanto, nos termos do disposto no Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei nº. 10.931/2004 e Lei nº 13.043/2014, especialmente 

diante da comprovação da constituição da mora do requerido. É certo que 

de acordo com o artigo 3º, § 2º do Decreto Lei 911/69, alterado pela Lei n° 

10931/2004, o devedor pode, no prazo de 05 (cinco) dias após executada 

a liminar de busca e apreensão, pagar a “integralidade da dívida 

pendente”. Neste sentido é o entendimento do STJ: “DIREITO CIVIL. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA 

(PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS).DECISÃO MANTIDA.1. A atual 

redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a 

purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente. 2. Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade 

da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, 

livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (AgRg no REsp 1398434/MG, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 

11/02/2014). Certo é que lei especial nova geralmente traz normas a par 
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das já existentes; normas diferentes, novas, mais específicas do que as 

anteriores e que, como o Código de Defesa do Consumidor não regula 

contratos específicos e em casos de incompatibilidade, há clara 

prevalência da lei especial nova. Nesse passo, transcrevo o voto 

proferido no REsp 1.287.402/PR/STJ, pelo Relator do acórdão o 

Excelentíssimo Ministro Antonio Carlos Ferrreira, verbis: “A hipótese legal, 

para mim, é muito clara. O devedor pode, nos 5 (cinco) dias previstos em 

lei, pagar a integralidade da dívida pendente. "O devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus". Nesse passo, cumpre consignar que, 

evidentemente, naquilo que compatível, aplicam-se à relação contratual 

envolvendo alienação fiduciária de bem móvel, integralmente, as 

disposições previstas no Código Civil e, nas relações de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor. Por todo o exposto, e levando-se em 

conta as razões expendidas na petição inicial, os documentos que a 

acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, DEFIRO A 

LIMINAR de busca e apreensão doa motocicleta “Categoria: 

CAMINHONETE, Ano/Modelo: 2011/2011, Marca: CHEVROLET, Movido: 

Diesel, Modelo: S10 COLINAS 4X4, Chassi: 9BG124JJ0BC485458, Cor: 

BRANCA Placa: OAS-0765”, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014. Executada a liminar, cite-se 

a requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

apreensão, ter o bem restituído, livre de ônus, desde que pague a 

integralidade do débito, correspondente às parcelas vencidas e 

vincendas, com acréscimos decorrentes da mora, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, nos termos do §2º do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004, 

acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada com base 

no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor depositado; b) no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da 

purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, § 3º, com 

nova redação dada pela Lei 10.931/04. Consigne-se no mandado as 

advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil. 

Deverá a requerida, no cumprimento do ato, entregar todos os 

documentos relativos ao bem, conforme previsto no art. 3º da Lei 

13.043/2014. Nomeio como depositário fiel do bem o representante legal do 

autor. Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem e 

expeça-se mandado de busca e apreensão. Autorizo o concurso da força 

policial para assegurar o cabal cumprimento da medida de busca e 

apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 212 do CPC, caso 

necessário. Certifique-se que as intimações sejam dirigidas 

exclusivamente em nome dos advogados MARCELO BRASIL SAIBA – 

OAB/MT 11.546-A e MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO – OAB/MT 4.482. 

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara, 15 de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE (ADVOGADO(A))

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001170-50.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ronaldo José de 

Oliveira em desfavor de Município de Jaciara, ambos qualificados nos 

autos. Realizada audiência conciliatória, o autor pleiteou a desistência da 

ação, requerendo a extinção do feito (ID. 14610460). É o que relato. 

Fundamento e Decido. Compulsando os autos, verifico que o autor, à ref. 

06 pleiteou a desistência do feito. Assim sendo, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz não 

resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da ação”. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos 

com as baixas necessárias e de estilo. Comunique-se o juízo deprecado. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 15 de outubro de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS AGUILAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000952-56.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CARLOS AGUILAR 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Manifestem-se as partes no prazo 

de cinco dias, caso queiram, sobre a certidão de intempestividade do 

recurso interposto. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para 

decisão. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002196-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROCHA CATTANI (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002196-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RAFAEL ROCHA CATTANI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Aguarde-se a realização da audiência designada. Sem 

prejuízo, intime-se a parte reclamada a se manifestar sobre o pedido de 

aplicação da multa cominatória arbitrada para o caso de descumprimento. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000846-94.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-05.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOANICE DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 
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8010113-05.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOANICE DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

executada a depositar os valores por ela levantados equivocadamente, no 

prazo de 10 dias, sob pena de penhora on line. Sem prejuízo, requeira a 

parte exequente o que de direito no mesmo prazo. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOLY SCHON (REQUERIDO)

ROSMARY BUSTO (REQUERIDO)

DENIS THOMAZ RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000209-46.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GENEZIO DARI NITSCHE 

REQUERIDO: LOLY SCHON, ROSMARY BUSTO Vistos, etc. Manifestem-se 

as partes, caso queiram, no prazo de cinco dias, requerendo o que de 

direito. Decorrido o prazo sem resposta, conclusos para extinção da 

execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001122-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

ROSANE MAFFI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo n.: 1001122-28.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 386,40, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 15 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000185-52.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

EVANILDE DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL TUNTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000185-52.2016.8.11.0010. REQUERENTE: EVANILDE DA CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL TUNTUM Vistos, etc. Arquive-se 

com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000492-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO (ADVOGADO(A))

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO A SANTANA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000492-35.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: EFIGENIO BATISTA LEAO 

EXECUTADO: FERNANDO A SANTANA - ME Vistos, etc. Em respeito ao 

contraditório, nos termos do art. 9º e 10, ambos do CPC, considerando que 

a incompetência territorial pode ser declarada de ofício no âmbito do 

Juizado Especial Cível (Enunciado n.º - FONAJE), INTIME-SE a parte 

exequente a se manifestar no prazo de dez dias sobre a competência 

deste Juízo para processar e julgar a execução, nos termos do art. 4º, 

incs. I e II da Lei n.º 9.099/95, vez que a executada tem sede em 

Rondonópolis (MT.), local em que também se indica como de pagamento 

dos títulos, salvo melhor juízo. Int. Decorrido o prazo com ou sem resposta, 

tornem conclusos. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000788-57.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEYZE ELAYNE DE BRITO 

SILVA EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001446-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001446-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA - ME EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. 

Nos termos do art. 910, do CPC, determino a citação da Fazenda Pública 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não 

apresentados embargos, remeta-se ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do 

débito, conforme determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser 
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encaminhados os documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido 

Provimento, por malote digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos 

autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002248-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (EXEQUENTE)

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002248-79.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: GIRLENE LUIZA DOURADO 

GARCIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Nos termos do 

art. 910, do CPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, 

remeta-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça para cálculo de liquidação do débito, conforme 

determina o Provimento nº. 11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os 

documentos elencados no art. 3º, § 1º do aludido Provimento, por malote 

digital/e-mail. Sendo o caso, após o retorno dos autos, com o aporte do 

cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar 

da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II 

do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos no art. 4º, § 

1º do Provimento supracitado. Certifique-se da apresentação e retenção 

das competentes certidões de crédito na Secretaria. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

HERTHON GUSTAVO DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000629-85.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILENE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, ETC. 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito 

REMANESCENTE 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 art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador 

habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Não 

pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e 

expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001484-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Manifeste-se a parte reclamante sobre o pedido 

contraposto e documentos apresentados com a contestação, caso queira, 

no prazo de cinco dias. Após conclusos para sentença. Int. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001606-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONIDE BRAGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001606-09.2018.8.11.0010. AUTOR(A): MARIA LEONIDE BRAGA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte exequente sobre o parecer do MPE, indicando o valor 

correto do tratamento específico com documentos médicos. Oficie-se o 

NAT, nos termos da manifestação - id. 15762622. Cumpra-se com 

urgência. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-67.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HELIO DA SILVA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000184-67.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIO HELIO DA SILVA EXECUTADO: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Decorrido o prazo pleiteado pelo MPE e nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001028-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

RAYANE CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001028-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RAYANE CRISTINA MARTINS 
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DO NASCIMENTO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a 

parte executada sobre o pedido de bloqueio de valores e acréscimo de 

multa, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, deverá comprar o 

pagamento da obrigação. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010255-09.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DE ARRUDA LENDENGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREMA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010255-09.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA RODRIGUES DE 

ARRUDA LENDENGUES EXECUTADO: DIREMA DE SOUZA VISTOS, ETC. 1 

– Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. Seja atualizado o débito. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado 

o interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000454-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA BACA (EXEQUENTE)

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000454-23.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: CLEITON DE OLIVEIRA BACA 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000430-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000430-29.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARIA ELIZIANE FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. De início, determino seja realizada a atualização do débito. Passo a 

análise do pedido de penhora de salário da parte executada para 

pagamento do débito exequendo. Em situações excepcionais, admite-se a 

relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista 

no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do 

devedor para a satisfação de crédito, ainda que não alimentar, 

preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de 

sua família. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos 

concretos que permitam aferir a excepcional capacidade da parte 

devedora de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser 

mantida a regra de impenhorabilidade, ao menos por ora. Portanto, seja 

intimada a empregadora da parte executada a remeter para este juízo 

cópia dos holerites referentes aos três últimos meses percebidos por seu 

respectivo funcionário(a), para que assim seja possível constatar qual o 

valor a ser definido a título de pagamento mensal, sem agravar a 

subsistência deste(a). Intime-se ainda a parte executada a, querendo, 

manifestar-se sobre o pedido no prazo de cinco dias, comprovando 

despesas mensais suas que poderiam influenciar no valor a ser 

eventualmente penhorado sobre seus ganhos. Auferido o valor dos 

rendimentos percebidos e decorrido o prazo assinalado, com ou sem 

resposta, conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010272-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIS PIVETTA (ADVOGADO(A))

HUDSON SEBASTIÃO ALVES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010272-45.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: HUDSON SEBASTIÃO ALVES 

DE ARRUDA EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Defiro o pedido da 

parte exequente, id. 14426794. Intime-se a parte devedora a se manifestar 

sobre o cálculo de liquidação do débito apresentado, no prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, seja expedida a competente certidão 

de crédito em favor do exequente. Oportunamente, arquive-se. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000435-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR UMBELINO DA COSTA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000435-51.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: VALTEMIR UMBELINO DA COSTA Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente a requerer o que de direito no prazo de 30 

(trinta) dias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000362-16.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: ELAINE CAPPELARY RULIM Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente a atualizar o débito, apresentando cálculo de liquidação e 

número de parcelas restantes, considerando-se os valores penhorados 

mensalmente. Após, vista a parte executada para manifestação. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002358-78.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Verifica-se que a parte reclamante ajuizou concomitantemente, até o 

momento, ao menos três ações em face da ENERGISA S.A., visando 

declarar que a Unidade Consumidora n.º 6/2537703-7 – medidor n.º 

00002610931 não lhe pertence, pelo que aduz não ser responsável por 

seus encargos, bem como, declarar a inexistência de determinados 

débitos lançados contra si pela parte adversa nos cadastros de proteção 

ao crédito, além da indenização por danos morais que alega sofrer em 

razão das respectivas negativações. Denota-se, porém, que: · pela ação 

1002355-26.2018.8.11.0010 visa declarar inexistente débito de R$ 19,67, 

que lhe teria sido apontado em 05/07/2017; · pela ação 

1002356-11.2018.8.11.0010 busca declarar inexistente o débito de R$ 

19,17, gravado em 03/08/2017 e, por sua vez; · com a ação 

1002358-78.2018.8.11.0010 objetiva declarar inexistência R$ 19,87 lhe 

imputado no cadastro de inadimplentes em 04/09/2017. Destaca-se, 

também, que além dos supracitados três débitos objetos das demandas, 

outros seis posteriores foram lançados pela parte reclamada contra o 

reclamante no órgão de proteção ao crédito, conforme se observa dos 

documentos apresentados com as respectivas petições iniciais, 

abrangendo um débito total de R$ 182,81 em nove apontamentos no SPC, 

lançados entre o período de 05/07/2017 e 05/06/2018, do que se extrai 

serem todos oriundos de faturas de contas de energia elétricas referentes 

à UC que o reclamante declara não ser de sua responsabilidade. Destarte, 

considerando que a ação 1002355-26.2018.8.11.0010 foi recebida nesta 

data, salvo melhor juízo, há litispendência nos autos de n.º 

1002356-11.2018.8.11.0010 e 1002358-78.2018.8.11.0010 quanto ao 

pedido “1.a)”, qual seja, “Declarar que a Unidade consumidora nº 

6/2537703-7 de medidor número 00002610931 não pertence ao 

Requerente, determinando seja excluindo definitivamente seu nome e 

cadastro da referida unidade consumidora” (sic.), bem como falta de 

interesse de agir, na modalidade necessidade, quanto ao pedido “i.b)” que 

se refere a declaração de inexistência dos determinados débitos, uma vez 

que toda a questão pode ser resolvida na primeira demanda judicial, não 

sendo necessárias três e, muito menos nove ajuizamentos para discutir os 

nove apontamentos contra o nome do reclamante. Aliás, mesmo o 

interesse de agir sobre o pedido de reparação por danos morais 

eventualmente sofridos resta discutível no caso nestas duas últimas 

ações. Isto posto, em observância ao art. 10, do CPC, faculto a parte 

reclamante se manifestar no prazo de dez dias sobre a ocasião de 

litispendência e falta de interesse de agir sobre referidos pedidos. Após, 

conclusos para decisão. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000230-85.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000808-19.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (EXEQUENTE)

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000808-19.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDEICE BENTO RABELO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 
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exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, 

ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se 

limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada 

a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000439-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NILDA CARDOSO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Manifeste-se a parte reclamante 

sobre a contestação e documentos apresentados pela parte adversa, no 

prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, conclusos para sentença. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000937-87.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-60.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO HENRIQUE PEREIRA JUSTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010422-60.2015.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO HENRIQUE 

PEREIRA JUSTINO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 

Autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. 

O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde 

que este tenha procuração especial para tanto. No mais, cumpra-se na 

integra a sentença. Oportunamente, arquive-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000270-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n. 1000270-67.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 134,24, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 15 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001159-55.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DORIVAN DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 2 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 3 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 4 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

5 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 6 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 
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bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001052-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

LEILIANE MASSA DE JESUS (EXEQUENTE)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001052-11.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LEILIANE MASSA DE JESUS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado 

o interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA POLIANE HOLANDA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001513-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA POLIANE HOLANDA 

SOARES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Apresentados documentos com a contestação, 

vista a parte reclamante para manifestação, pelo prazo legal. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001483-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARY DIANA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001483-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARY DIANA MELO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a 

parte reclamante sobre o pedido contraposto e documentos apresentados 

com a contestação, caso queira, no prazo de cinco dias. Após conclusos 

para sentença. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDITH DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000117-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: DEUSDITH DA SILVA LIMA Vistos, etc. Defiro o 

prazo de 20 dias à parte reclamante. Decorrido o prazo, não apresentado 

endereço para citação ou outra medida que entender cabível, tornem os 

autos conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002000-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA (EXECUTADO)

M. V. L. SILVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002000-16.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DUPLANIL OLIVEIRA DA SILVA 

EXECUTADO: MARCOS VINICIUS LEORATO SILVEIRA, M. V. L. SILVEIRA - 

ME Vistos, etc. Conforme determina o art. 10 do CPC, faculto a parte 

exequente se manifestar no prazo de 10 dias, sobre a inexigibilidade do 

título executivo apresentado (contrato particular) sem a assinatura de 

duas testemunhas. Também, vale dizer, que caso opte a parte pela 

execução das notas promissórias, resta incompetente o juízo da Comarca 

de Jaciara (MT.), tendo em vista o endereço da parte devedora e a praça 

de pagamento lançada nas cartulas, nos termos do art. 4º, inc. I e II da Lei 

n.º 9.099/95. Decorrido o prazo com ou sem resposta, conclusos para 

deliberações. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001028-80.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

RAYANE CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001028-80.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RAYANE CRISTINA MARTINS 

DO NASCIMENTO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Manifeste-se a 

parte executada sobre o pedido de bloqueio de valores e acréscimo de 

multa, no prazo de 10 dias. No mesmo prazo, deverá comprar o 

pagamento da obrigação. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000573-18.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

MARLY PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA 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: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/11/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou 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: 1000115-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BRUNO SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000115-64.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ALEX BRUNO SIQUEIRA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifico 

que a parte reclamada não foi citada, inobstante as diversas diligências 

realizadas para sua localização. Outrossim, após diversas tentativas de 

citação frustradas, a parte reclamante foi intimada a apresentar o 

endereço da parte adversa para citação, sob pena de extinção da ação. 

Mas, apesar de decorrido o prazo estipulado para tanto, as informações 

necessárias não foram apresentadas nos autos. Dessa forma, não se 

procedeu à citação pelas vias ordinárias, restando a citação fictícia 

através de edital, o que não é admissível nos Juizados Especiais por 

expressa disposição legal, contida no art. 18, § 2º, da Lei n.º 9.099/95. 

Assim, ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, qual seja, a citação, motivo pelo qual o feito 

deve ser extinto, sem resolução de mérito. Ante o exposto, considerando 

os princípios e regras que regem o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inc. IV, do CPC, determinando o arquivamento do feito. 

Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se e intimem-se. 

Dispensado o registro da sentença no caso, nos termos do § 4º, do art. 

317 da CGNC. Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/11/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010191-96.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ILEONILSON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

RODRIGO BINOTTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010191-96.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS Vistos, etc. Nos 

termos do acordo entabulado entre as partes, determino seja realizada 

baixa na penhora efetivada nestes autos sobre o veículo automotor da 

parte executada. Consigne-se que não permanece qualquer restrição 

lançada contra o veículo nestes autos via RENAJUD, conforme extrato do 

sistema. Oportunamente, arquive-se. Int. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERRONATO PEDRO (ADVOGADO(A))

LUIZ FRANCISCO PEDRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000491-50.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: LUIZ FRANCISCO PEDRO 

EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. De fato, incidente a multa 

prevista no § 1º do art. 523, do CPC, na hipótese dos autos, tendo em 

vista o pagamento extemporâneo da obrigação, cuja data final acordada 

foi 17/07/2018. Assim, nos termos do Provimento n.º 68-CNJ, intime-se a 

parte contrária sobre o pedido de levantamento do depósito judicial, a fim 

de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. Não apresentada 

resposta, autorizo que a parte exequente proceda ao levantamento do 

valor do débito (R$ 3.114,75) vinculado aos autos mediante a expedição 

do competente Alvará Judicial. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. O valor restante deverá ser restituído à parte 

executada. Após conclusos para extinção da execução por sentença. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001122-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

ROSANE MAFFI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001122-28.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ROSANE MAFFI REQUERIDO: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos, etc. Indefiro o pedido 

para isenção das penas impostas em decorrência da litigância de má-fé, 

tendo em vista que a concessão da gratuidade não isenta a parte 

beneficiária de, ao final do processo, pagar tais penalidades. Sobre o 

tema: FONAJE, Enunciado n.º 114 – A gratuidade da justiça não abrange o 

valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP). C.N.G.C., art. 949 - As custas processuais nos Juizados 

Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro 

judicial, devidas nas seguintes hipóteses: (...) III - quando reconhecida a 

litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução; (...). 

Cumpra-se na íntegra a sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MAIRA GISLAINE DELGUINGARO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002072-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MAIRA GISLAINE 

DELGUINGARO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Atento 

ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove 

sua residência por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação 

tem suporte na Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA 

AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA 

COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA 

APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE 

AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA 

DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002166-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VUK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002166-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PEDRO JOAQUIM DA SILVA 

NETO REQUERIDO: VUK TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. Expeça-se mandado de penhora 

e avaliação do veículo automotor cujas informações constam na missiva, 

que poderá ser encontrado no endereço indicado. Fica desde já o 

exequente ou, não havendo interesse, o terceiro encontrado na posse do 

bem, nomeado como depositário fiel do bem e responsável pelos encargos 

legais, até determinação ulterior. Após a lavratura do termo ou do auto de 
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penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre as partes. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o art. 53, § 1º 

da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, oportunidade 

em que a parte executada poderá se opor à penhora. Sem prejuízo, 

determino a avaliação do bem, devendo o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça 

cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do 

auto de avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem da 

avaliação no prazo de cinco dias. Após conclusos para designação de 

praça ou outras deliberações que se fizerem necessárias. Cumprida a 

finalidade, devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens e as 

baixas de estilo. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

MARLY PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002412-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLY PEREIRA DA MOTA 

REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A VISTOS ETC, MARLY PEREIRA DA 

MOTA ajuíza a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito em 

face de ÁGUAS CUIABÁ, almejando a concessão da tutela de urgência 

com vistas à exclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito 

por dívida que contesta com veemência. Com a inicial vieram documentos. 

É o relato necessário. Decido. Acerca da tutela 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 o risco ao resultado útil do processo”. A primeira condição para o 

deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em 

verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas 

com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo 

Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782). Em outras palavras, o autor 

“deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse 

direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus 

boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia 

Medina. RT, 2015, p. 472). No caso em exame, concluo pela presença do 

referido pressuposto, na medida em que é plenamente plausível a 

alegação da parte reclamante quanto a inexigibilidade do débito 

negativado, situação esta inclusive corriqueira atualmente. Noutro giro, a 

segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de 

dano – é indiscutível nos autos diante da impossibilidade de obtenção de 

crédito pela parte reclamante enquanto perdurar a constrição cadastral. 

Ademais, não vislumbro nos autos o risco de perigo de irreversibilidade 

com a concessão da liminar, considerando a possibilidade de revogação 

da medida a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do Caderno 

Processual: “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada.” De rigor, portanto, a concessão da liminar para suspender os 

efeitos da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao 

débito mencionado na peça inicial. Quanto à ordem específica liminar da 

obrigação de fazer almejada pela parte requerente, o art. 536, caput e § 

1º, c/c art. 537, caput e § 1º, do NCPC, assim dispõem: “Art. 536. No 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a 

efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do 

exequente. § 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá 

determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e 

apreensão, remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras (...)”. 

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença 

(...) § 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa (...)”. Com efeito, em observância ao princípio 

constitucional da efetividade da prestação jurisdicional inserto no art. 5º, 

inciso XXXV, da CF/88, é de rigor a implementação de meio coercitivo 

adequado e suficiente para garantir o cumprimento do provimento 

jurisdicional prolatado. Consoante a doutrina processualista qualitativa, tais 

medidas não estão elencadas em rol taxativo na lei processual – princípio 

da tipicidade formal das medidas executivas – mas obedecem ao princípio 

da atipicidade. Em outras palavras, quando se trata de obrigação 

específica de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o juiz poderá 

valer-se até mesmo de meios executivos não previstos expressamente no 

CPC, como meio de entregar a efetiva tutela jurisdicional. Em hipóteses 

como o presente caso pode o magistrado determinar toda e qualquer 

medida necessária à efetivação da tutela ou à obtenção do resultado 

prático equivalente, impondo o mecanismo que entender apto e suficiente 

para a situação concreta. Referido princípio tem origem na forte tendência 

de se municiar o juiz de amplos poderes na condução do processo, 

assumindo posição participativa e comprometida com a prestação da tutela 

jurisdicional, em decorrência da multiplicidade e a complexidade das 

situações litigiosas que podem ser levadas a juízo. Portanto, ante o risco 

de se excluir direitos merecedores da tutela adequada, impõe-se a gradual 

observância do princípio da atipicidade, pois, um sistema que adota com 

exclusividade o princípio da atipicidade das medidas executivas, prevendo 

medidas executivas específicas apenas para alguns direitos, deixa 

desprovidos de tutela diversos direitos que não tenham sido lembrados 

pelo legislador (MEDINA, José Miguel Garcia. Execução Civil. Princípios 

fundamentais. São Paulo: RT, 2002, p. 298). Avaliando as circunstâncias 

do presente caso, reputo suficiente para o fim a que se destina a fixação 

de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da 

ordem judicial, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Pelo exposto, DEFIRO a 

tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para o fim 

específico de determinar ao demandado que providencie a exclusão do 

nome do autor do rol de inadimplentes do SPC Brasil, referente ao débito 

mencionado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais). Outrossim, em atenção ao princípio da ampla defesa e levando-se 

em consideração a verossimilhança das alegações contidas na petição 

inicial, bem como a vulnerabilidade da parte reclamante/consumidora que 

não detém o mesmo grau de informação, inclusive técnica, da reclamada 

/fornecedora, com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e art. 373, § 1º, do CPC, DECRETO A INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a origem da dívida 

negativada em nome do autor, haja vista, especialmente, a total 

impossibilidade do postulante fazer prova de fato negativo – prova 

diabólica. OFICIE-SE ao SPC BRASIL de todo o teor desta decisão, 

devendo ainda encaminhar a este Juízo resposta acerca do efetivo 

cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias. CITE-SE a demandada para os 

atos desta ação a fim de que compareça à audiência de conciliação em 

data a ser designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida 

por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

INTIME-SE a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inc. I, da Lei m.º 9.099/95, com condenação em custas 

processuais. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001064-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (EXEQUENTE)

EDNELSON ZULIANI BELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001064-25.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Autorizo o 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. Cumpra-se a determinação anterior, 
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intimando-se o Estado de Mato Grosso a providenciar o recolhimento do 

tributo nos termos do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Sem prejuízo, manifestem-se as partes requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000291-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000291-43.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: LUCIANA DE OLIVEIRA GOMES 

GONCALVES VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio 

de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor 

poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do 

termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 

52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado 

o interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000923-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIDENEI GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000923-06.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: PAULO SIDENEI GONCALVES DA SILVA VISTOS, ETC. 1 – 

Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 

9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a 

quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em 

caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 

10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000230-85.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DANIEL JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000808-19.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEICE BENTO RABELO (EXEQUENTE)

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000808-19.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: VALDEICE BENTO RABELO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução 

de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 
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constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, 

ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se 

limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada 

a penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010253-10.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DESIDERIO DE PADUA DA SILVA (EXEQUENTE)

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

IMPORT EXPRESS COMERCIAL E TRANSPORTADORA LTDA.

(TECNOMANIA) (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010253-10.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: DESIDERIO DE PADUA DA 

SILVA EXECUTADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL E 

TRANSPORTADORA LTDA.(TECNOMANIA) Vistos, etc. Seja atualizado o 

débito, conforme requerido. Outrossim, tendo em vista que houve penhora 

e avaliação do bem para satisfação do crédito, sobre as quais a parte 

executada não se manifestou apesar de devidamente intimada para tanto, 

defiro o pedido para alienação do objeto por meio de leilão judicial, 

devendo a Secretaria expedir Carta Precatória para cumprimento, uma vez 

que penhorado na Comarca de São Paulo/SP. Intimem-se as partes da 

presente decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

JANAINA NUNES DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000203-05.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JANAINA NUNES DE SOUZA 

FREITAS REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000937-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000937-87.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: OTALI FERREIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. 

VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos moldes 

do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a 

multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 4 – O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o 

interesse da parte executada em comparecer à audiência para tentativa 

de conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ADRIANA DE FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000101-17.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: CLAUDIA ADRIANA DE FREITAS SANTOS 

Vistos, etc. 1. De início, determino seja atualizado o débito. 2. Passo a 

análise do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da 

parte executada. A impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 

sobre os bens que guarnecem (provém do necessário) a residência do 

devedor não abrange todo e qualquer móvel encontrado, posto que o 

escopo da lei não é ampará-lo de meios legais para se furtar à 

responsabilização pelos seus débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o 

mínimo necessário a uma sobrevivência digna, obstando a privação de 

utensílios indispensáveis ao lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do 

Enunciado n.º 14 do FONAJE e art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que 

excetua da impenhorabilidade, dentre aqueles bens móveis que 
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guarnecem a residência do executado, “os de elevado valor ou que 

ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida”. E sobre quais bens são essenciais a habitabilidade e 

quais são “supérfluos”, entendo que, principalmente, aqueles em 

duplicidade estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos bens semelhantes com 

mesma função. Ademais, a princípio, bens de acentuado valor e/ou 

destinados à decoração, lazer, entre outros, também podem ser 

penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo 

se utilizados como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos 

como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do 

televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem 

único meio de entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, 

aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-80.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E BIJUTERIAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000306-80.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E 

BIJUTERIAS LTDA - ME VISTOS, ETC. Mantenho a decisão anterior por 

seus próprios fundamentos, indeferindo a penhora de faturamento da 

parte executada ou de equipamentos e produtos utilizados pela empresa. 

Aliás, verifica-se do resultado da busca de informações via Infojud, não 

haver declarações de bens prestadas pela empresa nos últimos anos, o 

que sugere o encerramento de suas atividades. Determino, entretanto, 

seja atualizado o débito, expedindo-se em seguida o necessário para 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu 

advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído 

advogado. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. No ato, deverá ser certificado o pleno funcionamento da 

empresa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000175-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA Vistos, etc. 1. De início, 

determino seja atualizado o débito. 2. Passo a análise do pedido de 

penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada. A 

impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade estão sujeitos à penhora, já que 

esta não traria maiores prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos 

bens semelhantes com mesma função. Ademais, a princípio, bens de 

acentuado valor e/ou destinados à decoração, lazer, entre outros, também 

podem ser penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos 

musicais - salvo se utilizados como meio de subsistência -, bem como 

eletrodomésticos como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede 

para fixação do televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se 

caracterizarem único meio de entretenimento/comunicação da residência 

–, bicicletas, aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 
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as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000270-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO VISTOS, ETC. Desconsidere-se as petições id. 14463875, 

14463879, 14463874 e 14463859, conforme requerido pelo postulante. 

Indefiro o pedido para isenção das penas impostas em decorrência da 

litigância de má-fé, tendo em vista que a concessão da gratuidade não 

isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar tais 

penalidades. Sobre o tema: FONAJE, Enunciado n.º 114 – A gratuidade da 

justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé 

(XX Encontro – São Paulo/SP). C.N.G.C., art. 949 - As custas processuais 

nos Juizados Especiais Cíveis serão calculadas conforme tabela de 

custas do foro judicial, devidas nas seguintes hipóteses: (...) III - quando 

reconhecida a litigância de má-fé, no processo de conhecimento e/ou 

execução; (...). Isto posto, DEFIRO o pedido de execução de sentença, 

nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95 - id. 14461906. Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

JOSE AILTON DA SILVA (REQUERENTE)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000379-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE AILTON DA SILVA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA VISTOS, ETC. Não merece 

prosperar a alegação da ré, no sentido de não possuir meios para 

suspender o lançamento das cobranças mensais sobre as faturas de 

cartão de crédito, já que sequer trouxe aos autos prova de que teria, ao 

menos, solicitado junto à administradora do cartão de crédito o pedido de 

cancelamento da cobrança, bem como o estorno de tais valores. Nota-se 

que, sem dúvida, é certo que a suspensão também depende da atuação 

da operadora de crédito, entretanto, esta não pode determinar a 

suspensão das cobranças e o estorno dos valores sem a solicitação do 

agente que lançou a cobrança no cartão de crédito. Assim, analisando o 

dispositivo da sentença exequenda, verifica-se que a ré foi condenada a 

providenciar o cancelamento dos descontos junto à operadora de crédito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de não o fazendo, incidir na multa 

fixada. Pelo exposto, defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. Intime-se o devedor, por meio de seu 

Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do 

CPC. Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa 

e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, observando-se a 

impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. O devedor poderá 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data do depósito espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de 

penhora, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da 

Lei n.º 9.099/95. Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse 

da parte executada em comparecer à audiência para tentativa de 

conciliação. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o 

Enunciado n.º 71 do FONAJE. Caso requerido, DEFIRO o pleito de 

PROTESTO do pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, 

aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento 

voluntário de 15 dias. Atente-se para conversão da ação para fase de 

execução de sentença, retificando, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância 

de má-fé. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010847-58.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010847-58.2013.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSE MARIA DA SILVA 

EXECUTADO: ANDREIA GOMES DA SILVA SANTOS Vistos, etc. 1. De 

início, determino seja atualizado o débito. 2. Passo a análise do pedido de 

penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada. A 

impenhorabilidade assegurada pela lei n.º 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 
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principalmente, aqueles em duplicidade estão sujeitos à penhora, já que 

esta não traria maiores prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos 

bens semelhantes com mesma função. Ademais, a princípio, bens de 

acentuado valor e/ou destinados à decoração, lazer, entre outros, também 

podem ser penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos 

musicais - salvo se utilizados como meio de subsistência -, bem como 

eletrodomésticos como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede 

para fixação do televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se 

caracterizarem único meio de entretenimento/comunicação da residência 

–, bicicletas, aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002355-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002355-26.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a 

tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a parte reclamada a não incluir o nome da parte autora junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

3. Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002356-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002356-11.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Verifica-se que a parte reclamante ajuizou concomitantemente, até o 

momento, ao menos três ações em face da ENERGISA S.A., visando 

declarar que a Unidade Consumidora n.º 6/2537703-7 – medidor n.º 

00002610931 não lhe pertence, pelo que aduz não ser responsável por 

seus encargos, bem como, declarar a inexistência de determinados 

débitos lançados contra si pela parte adversa nos cadastros de proteção 

ao crédito, além da indenização por danos morais que alega sofrer em 

razão das respectivas negativações. Denota-se, porém, que: · pela ação 

1002355-26.2018.8.11.0010 visa declarar inexistente débito de R$ 19,67, 

que lhe teria sido apontado em 05/07/2017; · pela ação 

1002356-11.2018.8.11.0010 busca declarar inexistente o débito de R$ 

19,17, gravado em 03/08/2017 e, por sua vez; · com a ação 

1002358-78.2018.8.11.0010 objetiva declarar inexistência R$ 19,87 lhe 

imputado no cadastro de inadimplentes em 04/09/2017. Destaca-se, 

também, que além dos supracitados três débitos objetos das demandas, 

outros seis posteriores foram lançados pela parte reclamada contra o 

reclamante no órgão de proteção ao crédito, conforme se observa dos 

documentos apresentados com as respectivas petições iniciais, 

abrangendo um débito total de R$ 182,81 em nove apontamentos no SPC, 

lançados entre o período de 05/07/2017 e 05/06/2018, do que se extrai 

serem todos oriundos de faturas de contas de energia elétricas referentes 

à UC que o reclamante declara não ser de sua responsabilidade. Destarte, 

considerando que a ação 1002355-26.2018.8.11.0010 foi recebida nesta 

data, salvo melhor juízo, há litispendência nos autos de n.º 

1002356-11.2018.8.11.0010 e 1002358-78.2018.8.11.0010 quanto ao 

pedido “1.a)”, qual seja, “Declarar que a Unidade consumidora nº 

6/2537703-7 de medidor número 00002610931 não pertence ao 

Requerente, determinando seja excluindo definitivamente seu nome e 

cadastro da referida unidade consumidora” (sic.), bem como falta de 

interesse de agir, na modalidade necessidade, quanto ao pedido “i.b)” que 

se refere a declaração de inexistência dos determinados débitos, uma vez 

que toda a questão pode ser resolvida na primeira demanda judicial, não 

sendo necessárias três e, muito menos nove ajuizamentos para discutir os 

nove apontamentos contra o nome do reclamante. Aliás, mesmo o 

interesse de agir sobre o pedido de reparação por danos morais 

eventualmente sofridos resta discutível no caso nestas duas últimas 

ações. Isto posto, em observância ao art. 10, do CPC, faculto a parte 

reclamante se manifestar no prazo de dez dias sobre a ocasião de 

litispendência e falta de interesse de agir sobre referidos pedidos. Após, 

conclusos para decisão. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001115-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEDIMA BENICIO MARTINS (EXEQUENTE)

TIAGO RODRIGO ZENKNER (EXEQUENTE)
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FERNANDO MARCIO VAREIRO (ADVOGADO(A))

GABRIELLE SOARES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001115-36.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: TIAGO RODRIGO ZENKNER, 

QUEDIMA BENICIO MARTINS EXECUTADO: HOSPITAL DE MEDICINA 

ESPECIALIZADA LTDA VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de 

sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias 

(art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo 

no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes 

do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos 

bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O 

devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando dispensada a 

lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Realizada a penhora, 

deverá ser certificado o interesse da parte executada em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, designe-se a 

audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 6 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, na 

forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, 

após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 7 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001159-55.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DORIVAN DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Intime-se o 

devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 

15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 

523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 2 – Não pago o débito no 

prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 

do CPC. 3 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 4 – Realizada a 

penhora, deverá ser certificado o interesse da parte executada em 

comparecer à audiência para tentativa de conciliação. Sendo o caso, 

designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 71 do FONAJE. 

5 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento 

judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali 

previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. 6 – Atente-se 

para conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, 

bem como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 7 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000563-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Estado Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000563-71.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 8 de outubro de 2018. Vistos, etc. Autorizo o levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. Cumpra-se a determinação anterior, intimando-se o Estado de 

Mato Grosso a providenciar o recolhimento do tributo nos termos do 

cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Sem 

prejuízo, manifestem-se as partes requerendo o que de direito no prazo de 

dez dias. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000297-21.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000297-21.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

JACIARA, 8 de outubro de 2018. Vistos, etc. Autorizo o levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. Cumpra-se a determinação anterior, intimando-se o Estado de 

Mato Grosso a providenciar o recolhimento do tributo nos termos do 

cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da Presidência. Sem 

prejuízo, manifestem-se as partes requerendo o que de direito no prazo de 

dez dias. Após, conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MISSIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000448-50.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVETE MISSIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Conforme se 

observa da planilha de atualização – id. 11853530, foram os autos 

devidamente encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração do cálculo sobre o 

valor líquido do crédito, deduzido o imposto sobre a renda incidente nos 

ganhos pagos. Também, antes do deferimento e realização da penhora de 

valores via Bacenjud, foi certificado o decurso de prazo para 

comprovação de pagamento da RPV expedida anteriormente. Portanto, 

desnecessária nova remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça para 

realização de novo cálculo, conforme requer a d. Procuradoria. Autorizo o 
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levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. Cumpra-se a determinação anterior, 

intimando-se o Estado de Mato Grosso a providenciar o recolhimento do 

tributo nos termos do cálculo elaborado pelo Departamento Auxiliar da 

Presidência. Sem prejuízo, manifestem-se as partes requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

WENDELL PEREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000958-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEURIVANE DE SOUSA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Indefiro o pedido para nova 

diligência do sr. Oficial de Justiça ao suposto endereço da reclamante, vez 

que ônus da própria parte e não do Poder Judiciário. Concedo o prazo de 

cinco dias para comprovação de endereço, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE DOURADO SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000088-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: QUEILIANE DOURADO SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000276-74.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SILVANIA LINS DE ESPINDOLA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000573-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000573-18.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CAMILO JOSE DE SOUZA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 
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pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000547-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE DE OLIVEIRA 

MATOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa tempestivamente. No Juizado 

Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso 

de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase processual, conforme art. 54 e 55, c.c 

art. 52, §2º, todos da Lei 9.099/95, tendo em vista a justificativa 

apresentada. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001898-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXES PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001898-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXES PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Manifesta a parte postulante o 

desinteresse pelo prosseguimento da presente demanda judicial. Sem 

delongas, HOMOLOGO o pedido de desistência para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001053-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001053-93.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: APARECIDA DE SOUZA 

PEREIRA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000226-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

NEUMA MARIA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS (EXECUTADO)

PEDRO HENRIQUE LIMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000226-82.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NEUMA MARIA SILVA SANTOS 

EXECUTADO: CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000045-81.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

NILSON JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000045-81.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NILSON JOSE DOS SANTOS 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 
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valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS OAB - 840.189.251-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000713-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REPRESENTANTE: CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: DAIANNE DE SOUZA RODRIGUES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifico 

que a parte reclamada não foi citada, inobstante as diversas diligências 

realizadas para sua localização. Outrossim, após diversas tentativas de 

citação frustradas, a parte reclamante foi intimada a apresentar o 

endereço da parte adversa para citação, sob pena de extinção da ação. 

Mas, apesar de decorrido o prazo estipulado para tanto, as informações 

necessárias não foram apresentadas nos autos. Dessa forma, não se 

procedeu à citação pelas vias ordinárias, restando a citação fictícia 

através de edital, o que não é admissível nos Juizados Especiais por 

expressa disposição legal, contida no art. 18, § 2º, da Lei n.º 9.099/95. 

Assim, ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, qual seja, a citação, motivo pelo qual o feito 

deve ser extinto, sem resolução de mérito. Ante o exposto, considerando 

os princípios e regras que regem o sistema dos Juizados Especiais Cíveis, 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inc. IV, do CPC, determinando o arquivamento do feito. 

Sem condenação em despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Publique-se e intimem-se. 

Dispensado o registro da sentença no caso, nos termos do § 4º, do art. 

317 da CGNC. Oportunamente, arquive-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000527-29.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

REQUERIDO: GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório em face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e 

Decido. De início, indefiro o pedido para citação da parte reclamada por 

telefone, o que é de todo inadmissível, vez que, tratando-se de pessoa 

física, a citação deve ser feita por correspondência, com aviso de 

recebimento, ou, sendo necessário, via oficial de justiça. Aliás, o pedido 

foi indeferido anteriormente nos autos e é defeso discutir no curso do 

processo questões já decididas. Outrossim, após diversas tentativas de 

citação frustradas, inclusive via oficial de justiça, a parte reclamante foi 

intimada a apresentar o endereço da parte adversa para citação, sob 

pena de extinção da ação, mas decorrido o prazo estipulado para tanto, 

as informações necessárias não foram apresentadas nos autos. Dessa 

forma, não se procedeu à citação pelas vias ordinárias, restando a 

citação fictícia através de edital, o que não é admissível nos Juizados 

Especiais por expressa disposição legal, contida no art. 18, § 2º, da Lei 

n.º 9.099/95. Assim, ausente o pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação, motivo 

pelo qual o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito. Ante o 

exposto, considerando os princípios e regras que regem o sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, 

determinando o arquivamento do feito. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Publique-se e intimem-se. Dispensado o registro da sentença 

no caso, nos termos do § 4º, do art. 317 da CGNC. Oportunamente, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSILENE BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000351-16.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: ROSILENE BARBOSA DA 

SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000056-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA DA ROCHA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000056-76.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FABIO SOUZA DA ROCHA 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 
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anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000956-93.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

WANDERSON CLAYTON PESTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000956-93.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACI DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de 

maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento 

de depósito judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de 

dois dias. III. Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a 

parte postulante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos 

autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000411-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000411-23.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000730-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS GALVAO MACHADO (ADVOGADO(A))

ALINE ALMEIDA BRANDAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000730-25.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ALINE ALMEIDA BRANDAO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Em atenção aos princípios da celeridade e da 

informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. É de conhecimento público que a parte Reclamada/Devedora (OI 

S.A.) é beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001 da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e 

art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Vale colacionar julgado paradigma: “Ementa: Embargos a 

execução. EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. 

APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO N.º 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. Estando a parte em 

recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se indivisível, motivo pelo 

qual havendo o título executivo, deve ocorrer a habilitação do crédito no 

Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 1ª TR – RI nº 

0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho Fraga – j. 

30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e determina: 

“Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, portanto, que se 

torna impossível a continuidade do presente feito, já que a liquidação 

extrajudicial se assemelha à massa falida para os efeitos da especialidade 

deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez por cento, pois 

a reclamada já se encontrava com plano de recuperação judicial 

aprovado, assim como não há determinação específica para aplicação da 

referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o crédito em favor 

da parte Reclamante mediante sentença, e diante do óbice legal promovido 

pelo benefício da recuperação judicial, nos termos do art. 8º, enunciado, 

da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir este feito, e, 

em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da liquidação 

extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da competente 

certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VIVIANA GARCIA PALMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000059-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VIVIANA GARCIA PALMA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 

68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária sobre o pedido 

de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso queira, 

manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada impugnação ou 

recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao levantamento dos 

valores vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. V. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. VI. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000514-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000514-30.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA LIMA DE 

SOUZA EXECUTADO: CARLOS ROGERIO COIMBRA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO (ADVOGADO(A))

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000206-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CELSON WAGNEI DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por CELSON WAGNEI DE MORAES, em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que nunca teve 

acesso a qualquer serviço ofertado pela parte reclamada, porém, afirma 

que seu nome foi lançado nos órgãos de proteção ao crédito 

indevidamente, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, 

bem como, indenização de danos morais. Tutela antecipada indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que há vínculo entre as 

partes, afirmando que não há dever de indenizar, haja vista inexistência 

de qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela condenação da 

parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de necessidade de perícia 

grafotécnica, vez que dos documentos acostados nos autos é possível se 

inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, o conjunto 

probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia entre a 

parte autora e a parte ré. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

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

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

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, alegando inexistência de serviços prestados, negando 

qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as alegações da parte 

autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica com a parte ré, 

esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio 

jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato, telas e extrato de 

conta bancária trazidas aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido no ID 13412172, que há 

existência de vínculo entre as partes, bem como, do extrato bancário 

trazidos no ID 13412175, que mês a mês, foram realizados saques da 

conta bancária pela parte reclamante, culminando assim com a utilização 

do limite bancário e encerramento da mesma. Ademais, o débito que 

ensejou a negativação nos órgãos de proteção ao crédito, refere-se aos 

saques realizados pela própria parte demandante em sua conta bancária, 

conforme se infere facilmente do “Extrato Mensal” trazido nos autos pela 

parte demandada. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a ocorrência de saques na conta 

bancária, que culminaram com a utilização do limite bancário e posterior 

cobrança dos débitos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que a cobrança dos valores referentes a conta 

bancária se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. Conforme 

regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o 

fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa 

exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos autos. Nesse 

sentido, transcrevo os seguintes julgados da Turma Recursal do Rio 

Grande do Sul: Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO 

EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DE TERMO 

DE ADESÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS. 

LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Havendo a requerente firmado contrato de financiamento com o banco 

demandado (fl. 46), ainda que acreditando tratar-se de empresa de 

comércio varejista, assentiu esta com a cobrança de encargos, conforme 

estabelecido no item 4.2 do contrato de prestação de serviços (fls. 40/45). 

Dos documentos aos autos encartados, verifica-se a licitude da cobrança 

efetuada pelo requerido, vez que decorrente de encargos do cartão, 

conforme fatura enviada à autora em 09/08/2011, a qual traz estampada, 

em local visível, o nome do estabelecimento comercial correspondente (fl. 

23). Restando lícita a cobrança efetuada pelo réu, legítima se mostra a 

inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, 

inexistindo, destarte, lesão extrapatrimonial passível de indenização 

pecuniária. Sentença de improcedência mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003771169, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 28/05/2013) Ementa: REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ON LINE 

ELEMENTOS QUE APONTAM NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DA CONTA 

CORRENTE. INADIMPLÊNCIA, GERADORA DE INSCRIÇÃO QUE SE 

LEGITIMA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Havendo elementos nos autos que 

apontam no sentido da manutenção da conta corrente do autor, inclusive 

com a tomada de crédito via terminal eletrônico (fl. 35 - item 9), 
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configura-se legítima a inscrição levada a efeito junto a órgão protetivo de 

crédito. A comunicação prévia de apontamento negativo é ônus do 

arquivista, conforme determina o art. 43, § 2º, do CDC, descabendo 

imputá-la ao requerido. Litigância de má-fé que não restou configurada, 

vez que não evidenciados os pressupostos do art. 17 do CPC. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003528312, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, 

Julgado em 18/12/2012) Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO 

CONTRATADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. VALORES DEVIDOS. DANO 

MORAL INOCORRENTE. 1. Caso em que a autora afirma que não contratou 

o seguro de vida da empresa demandada, porém, os documentos 

acostados demonstram o contrário. 2. O contrato trazido à fl. 48 

demonstra, claramente, que a autora contratou o seguro de vida, pelo 

valor mensal de R$ 3,50, a ser pago na modalidade débito em conta. 3. 

Assim, tendo em vista que houve efetivamente a contratação dos 

serviços, são devidos os valores descontados. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso 

Cível Nº 71004712923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/04/2014) Assim, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte 

reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o 

ato, o dano e a culpa da reclamada. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA Rejeito o pedido de desistência formulado pela parte 

autora na impugnação, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO) Ademais, 

nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, tenho que deve ser indeferido o 

pedido de desistência, vez que presentes os requisitos caracterizadores 

da litigância de má fé, nos termos a seguir expostos. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos 

do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do 

art. 81 do Novo Código de Processo Civil. A parte reclamante ingressou 

com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica 

com a parte reclamada, que autorizasse a cobrança dos débitos, o que 

implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo sofrido 

decorrente dos atos praticados pela parte ré, que ensejou a inserção de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, compulsando 

aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com seu ônus probatório, 

demonstrando se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive 

acostando aos autos documentos que demonstram a existência junto a 

parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte 

reclamante indica a inexistência da relação jurídica devidamente 

comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância 

de má-fé medida necessária. Imperioso mencionar, inclusive, que se há 

alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte autora, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

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

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

DANIELA NEVES HENRIQUE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000420-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA 

PARMIGEANI REQUERIDO: ALGAR CELULAR S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por TEREZINHA MARIA PARMIGEANI, em desfavor de ALGAR CELULAR 

S/A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de litispendência, conexão, incompetência do juízo, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, afirmando no mérito que há 
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vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Aduz a parte reclamada que a parte autora 

ajuizou outra ação distribuídas sob os nº 1000421-33.2018.8.11.0010, 

tratando-se de ação idêntica a presente. Diferentemente do alegado pela 

parte requerida, verifico que os débitos discutidos nos processos acima 

se referem a faturas distintas e foram disponibilizadas pelo Órgão de 

Proteção ao Crédito em períodos distintos. Assim, em que pese haja 

identidade de partes, tenho que o pedido e causa de pedir são distintos. 

Desta forma, REJEITO as preliminares de litispendência e conexão. No que 

tange a alegada incompetência do juizado especial para o processamento 

da presente lide, verifico que a mesma não deve prosperar, é que dá 

análise dos documentos trazidos nos autos, torna-se desnecessária a 

realização de prova pericial, motivo pelo qual REJEITO a preliminar 

ventilada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do vasto histórico de 

ligações realizadas pela parte reclamante, trazido nos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico que os áudios 

trazidos aos autos nos IDs 13229518, 13229518, 13229518, 13229545, 

13229545, 13229557 e 13229563 devem ser acolhidos como prova da 

contratação dos serviços, vez que demonstra claramente que houve 

realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte 

reclamante que, após a confirmação de TODOS os seus dados pessoais, 

solicitou a contratação dos serviços, realizou a alteração do plano, 

realizou a contratação de novos serviços, negociou débitos, aprovando 

as transações realizadas entre as partes em todos os seus termos. Ora, 

da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se 

inferir claramente que a contratação fora realizada pela parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, 

não demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que tais 

documentos não abrem, tenho que esta não deve prosperar, vez que este 

julgador realizou o download e escuta de tais arquivos, os quais não 

apresentam qualquer tipo de problema, devendo simplesmente ser aberto 

por aplicativo de áudio ou através do Adobe Flash Player. Por seu turno a 

parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, 

bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as quais 

encontram-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores 

pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte 

autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive os 

áudios/ligações realizadas pela parte autora, a existência da relação 

comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido em virtude dos atos da parte 

reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a parte 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 
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suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA PARMIGEANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE (ADVOGADO(A))

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000421-33.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TEREZINHA MARIA 

PARMIGEANI REQUERIDO: ALGAR CELULAR S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer, cumulada com indenização de danos morais e materiais proposta 

por TEREZINHA MARIA PARMIGEANI, em desfavor de ALGAR CELULAR 

S/A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer contratação de 

serviços junto a parte reclamada, que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de litispendência, conexão, incompetência do juízo, ante a 

necessidade de realização de prova pericial, afirmando no mérito que há 

vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé. É o breve 

relato. Decido. PRELIMINARES Aduz a parte reclamada que a parte autora 

ajuizou outra ação distribuídas sob os nº 1000420-48.2018.8.11.0010, 

tratando-se de ação idêntica a presente. Diferentemente do alegado pela 

parte requerida, verifico que os débitos discutidos nos processos acima 

se referem a faturas distintas e foram disponibilizadas pelo Órgão de 

Proteção ao Crédito em períodos distintos. Assim, em que pese haja 

identidade de partes, tenho que o pedido e causa de pedir são distintos. 

Desta forma, REJEITO as preliminares de litispendência e conexão. No que 

tange a alegada incompetência do juizado especial para o processamento 

da presente lide, verifico que a mesma não deve prosperar, é que dá 

análise dos documentos trazidos nos autos, torna-se desnecessária a 

realização de prova pericial, motivo pelo qual REJEITO a preliminar 

ventilada. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte 

autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

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

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do vasto histórico de 

ligações realizadas pela parte reclamante, trazido nos autos com a 

contestação. Analisando detidamente os autos, verifico que os áudios 

trazidos aos autos nos IDs 13228912, 13228925, 13228 927, 13228929, 

13228934, 13228938 e 3228903 devem ser acolhidos como prova da 

contratação dos serviços, vez que demonstra claramente que houve 

realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte 

reclamante que, após a confirmação de TODOS os seus dados pessoais, 

solicitou a contratação dos serviços, realizou a alteração do plano, 

realizou a contratação de novos serviços, negociou débitos, aprovando 

as transações realizadas entre as partes em todos os seus termos. Ora, 

da simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se 

inferir claramente, que a contratação fora realizada pela parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento 

capaz de desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, 

não demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que tais 

documentos não abrem, tenho que esta não deve prosperar, vez que este 

julgador realizou o download e escuta de tais arquivos, os quais não 

apresentam qualquer tipo de problema, devendo simplesmente ser aberto 

por aplicativo de áudio ou através do Adobe Flash Player. Por seu turno a 

parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, 

bem como a inocorrência dos pagamentos das faturas, as quais 

encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores 

pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte 

autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive os 

áudios/ligações realizadas pela parte autora, a existência da relação 
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comercial e débito entre os litigantes. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgados da Turma Recursal do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017) Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

parte reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar 

de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos 

documentos que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta 

clara a alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência 

da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 8% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000445-61.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IZAIAS EDUARDO DA SILVA 

REQUERIDO: TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS 

ELETRONICOS LTDA., MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de ação de ação de reparação de danos morais proposta 

por IZAIAS EDUARDO DA SILVA em desfavor de TROCAFONE - 

COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA e 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACAO LTDA. Narra a parte autora que 

adquiriu produtos junto as partes rés, porém, por equívoco realizou o 

pagamento dos boletos de forma indevida, em duplicidade, acarretando a 

entrega de apenas um produto. Assevera que tentou buscar a restituição 

os valores junto a parte ré, mas que novamente por se equívoco informou 

os dados bancários incorretos, sendo que a devolução dos valores não 

foi providenciada até o presente momento, pleiteando assim indenização 

por dano moral e restituição do valor pago. Em contestação alega a 

primeira parte reclamada (TROCAFONE), em síntese, preliminar de 

ilegitimidade passiva, impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

afirmando no mérito que buscou solucionar o conflito junto a parte autora, 

porém, não obteve êxito, afirmando que não há dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência da ação. A segunda parte 

reclamada (MERCADO PAGO), alegou em contestação, em síntese, 

preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, afirmando no 

mérito ausência de falha na prestação do serviço e ausência do dever de 

indenizar, pugnando pela improcedência da inicial. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação pelas rés deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua 

pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial 

do produto. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo 

único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Rejeito a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, 

conforme se infere dos autos, trata-se de nítida relação de consumo, onde 

a parte reclamante encontra-se em situação de hipossuficiência frente as 

partes reclamadas. Ainda, tenho que a preliminar de ausência de interesse 

de agir suscitada pela segunda parte ré, deve ser rejeitada, porquanto a 

parte autora não obteria a apreciação do seu pedido sem a referida 

demanda. Dessa forma, rejeito a preliminar. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 
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aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

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 relata ter realizado o pagamento em duplicidade do 

boleto bancário, o que impediu o recebimento de um dos produtos, bem 

como, que ao informar os dados bancários para restituição dos valores, 

acabou informando os dados equivocadamente. Compulsando os autos 

verifico que as partes reclamadas conseguiram satisfatoriamente com a 

contestação inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, provando o que afirmou com a defesa. Nesse sentido, a segunda 

parte reclamada trouxe aos autos o relatório da conta mantida pela parte 

autora junto a ela, onde ficou claro que após a realização do pagamento, 

fora disponibilizado em seu favor crédito. No presente caso, observa-se 

que não se trata de atraso na entrega de produto, mas sim de restituição 

de valores, referente boleto pago em duplicidade pela própria parte autora, 

ou seja, A PRÓPRIA PARTE AUTORA AFIRMA NA EXORDIAL QUE 

REALIZOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO BOLETO, o que ensejou a 

não entrega do produto, tendo em vista que o segundo boleto da compra 

não fora quitado. Ademais, a própria parte reclamant, afirmou na inicial que 

informou indevidamente seus dados bancários para restituição do valor 

pago em duplicidade, o que não fora possível fazer diante da 

inconsistência dos dados bancários. Em que pese às alegações da parte 

autora, verifico que não houve qualquer falha na prestação dos serviços 

realizados pela parte reclamada. Entretanto, verifico que diferentemente 

do alegado pela parte autora, a segunda parte ré acusou o recebimento do 

valor pago em duplicidade, bem como, providenciou a restituição dos 

valores na conta indicada pela parte demandante, que por sua culpa 

exclusiva, informou os dados bancários equivocadamente, 

impossibilitando a restituição dos valores. Outrossim, é certo que as 

partes reclamadas disponibilizaram os serviços em favor da parte 

reclamante, sendo que esta última optou em realizar o pagamento do 

boleto em duplicidade, bem como, em informar os dados bancários 

incorretamente para restituição dos valores, ficando sujeito a 

inconsistência bancária e não restituição. O fato é que as partes 

reclamadas não contribuíram pelos supostos prejuízos suportados pela 

parte autora, haja vista que a ausência de restituição dos valores se deu 

por culpa da parte autora. Dessa forma, não tendo a parte autora imputado 

qualquer conduta das partes reclamadas a contribuir na consecução do 

evento danoso, inviável imputar-lhe responsabilidade pelos danos 

alegados. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa 

do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado 

quando provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no 

caso dos autos. De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante houvesse admitida a responsabilidade da parte reclamada pelo 

evento danoso, verifica-se que a parte reclamante não noticia nenhum 

prejuízo eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não 

haveria que se falar em dano moral indenizável. Assim, tenho que não 

houve falhas na prestação do serviço, vez que, o fornecimento do serviço 

pelas partes rés se deu dentro das normalidades, tanto é que a parte 

autora recebeu pelo produto cujo boleto fora pago corretamente. Deste 

modo, rejeito o pedido de indenização por danos morais da parte 

reclamante, pois tenho que as partes reclamadas agiram no exercício 

regular de direito, prestando serviço de maneira adequada, não havendo o 

que se falar em abusividade de sua conduta, ausentes, portanto, os 

pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de 

reparar os danos. DO DANO MATERIAL O pedido de restituição do valor 

pago em duplicidade formulado na presente demanda deve ser acolhido, 

uma vez que a parte autora logrou êxito não só em demonstrar a 

realização do pagamento dúplice, mas também a impossibilidade de 

restituição dos valores, em vista da informação equivocada dos dados 

bancários. Assim, deve ser restituído em valor da parte autora o valor de 

R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), referente ao pagamento realizado de 

forma dúplice. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 - condenar as partes reclamadas ao pagamento do montante 

de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), a título de danos materiais, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE desde o efetivo desembolso, mais juros de um por cento ao mês 

desde a data citação; 2 - - rejeitar o pedido de indenização por dano moral. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73793 Nr: 3083-65.2015.811.0018

 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: Joni Antonio Reolon, Clarice Reolon Crecchi, Pedro 

Reolon, Jacira Reolon, Marli Reolon, Joselina Reolon, Heitor Reolon, Ilaine 

Reolon, Joviliane Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Reolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudineia de Oliveira - 

OAB:10845, Élcio Lima do Prado - OAB:4.757/MT, ROBSON DUPIM 

DIAS - OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvio 

Luiz de Oliveira - OAB:3546-A, Thiago Alves de Souza Melo - 

OAB:13964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O advogado do inventariante peticionou às fls. 326/330, requerendo pela 

tentativa de uma audiência de mediação, visando a reunião dos herdeiros, 

para que seja adotada a metodologia da Constelação Familiar, a fim de se 

buscar um acordo e solucionar a lide. Às fls. 351, fora determinado a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar 

Sessão de Conciliação/Mediação.As partes entabularam acordo (fls. 

364/372)..DETERMINO a Expedição de Alvará no valor de R$ 2.151,49 

(dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavo) e o 

encerramento da respectiva conta, bem como a expedição de alvará 

autorizando o Espólio resgatar a cota capital, em favor do inventariante 

que deverá proceder com a devido deposito da cota parte de cada 

herdeiro.Intime-se a Herdeira Neri Maria Stanczyk para que cumpra o item 

7.5 do acordo entabulado pelas partes.Intimem-se, ainda para que seja 

comprovado o recolhimento do ITCD. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:
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FABRICIO TSUJI ISHIKI (ADVOGADO(A))

ROCREIDE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000782-26.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 201190/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

07/12/2018, às 08hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 10 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000843-81.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

RODRIGO CARLOS BERGO (ADVOGADO(A))

LEANDRO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

PABLO GREIN MAGRI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO NASCIMENTO PEREIRA (RÉU)

LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000843-81.2018.8.11.0018; Certifico e dou fé, que os presentes autos 

foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob o 

nº 201154/2018, e designado Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

22/11/2018, às 08hs00min. Certifico ainda que, com fundamento no 

enunciado nº 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade de origem para 

que procedam com a intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima. JUARA, 10 de outubro de 2018 IRINEU BATISTA FILHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43491 Nr: 601-52.2012.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Rec. Nat. 

Renováveis- IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Neto Burile da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar a parte autora para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985 Nr: 177-98.1998.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Yoshiyuki Yamanaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO TSUJI 

ISHIKI, para devolução dos autos nº 177-98.1998.811.0018, Protocolo 985, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43776 Nr: 887-30.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:MT/9821-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fernando do Nascimento Melo - OAB:9110/MT, 

Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intiar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.294/314, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010543-35.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

ADELCIO GOBI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIS VERISSIMO (ADVOGADO(A))

BANDEIRANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC.

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)

 

Considerando que o endereço fornecido pela parte Requerente no petitório 

de ID 15930740 é idêntico ao inicial e, em diligências até citado endereço 

não foi possível a citação e intimação da parte Requerida, promovo a 

INTIMAÇÃO do advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, fornecer o correto endereço da parte Requerida, sob pena de 

extinção e arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67296 Nr: 3903-21.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aleixo de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc,

Observa-se que o advogado do acusado foi intimado para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, contudo, 

quedou-se inerte.

É cediço que é corolário do princípio constitucional da ampla defesa, o 
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direito do réu escolher livremente seu patrono.

Assim, determino a intimação pessoal do denunciado, para no prazo de 5 

(cinco) dias, constituir advogado, juntando procuração nos autos, ou 

comprovar sua condição de hipossuficiente.

Caso o denunciado constitua advogado e apresente contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.

Caso contrário, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de contrarrazões.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000676-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

M. N. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

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

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a) para retirar o 

Termo de Curatela Definitiva do Sistema PJE, e, após assinado pela autora, 

inserir no mesmo sistema, para todos os fins que se fizerem necessários, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000741-72.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. (ADVOGADO(A))

M. A. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. P. (REQUERIDO)

E. D. M. P. M. (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Contestação apresentada é tempestiva.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000139-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. D. S. (EXEQUENTE)

V. S. R. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS OAB - 733.845.181-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

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

 

Intimar o (a) advogado (a) da parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), para cumprimento do mandado no bairro Pe. Duilio, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Informamos, ainda, que o referido valor deverá ser 

recolhido por meio do sistema http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

conforme Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000220-30.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

IVONI MULER CORACINI CATTO (AUTOR(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Contestação e Impugnação apresentadas são tempestivas. 

Intimar a parte Requerida para acostar aos autos os dados bancários para 

expedição de Alvará, no prazo legal.

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

Processo Número: 1001038-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

W. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

M. A. L. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1001038-79.2017.811.0025 AUTOR: FRANCISCO 

RUDRIGUES GRANJA RÉU: MARIA APARECIDA LIMA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido incluiu no polo passivo 

da lide a alimentada, representada por sua bisavó materna, Maria 

Aparecida Lima, alegando, em síntese, que seria ela a detentora da guarda 

fática da infante e titular da conta em que verba alimentícia está sendo 

depositada. Devidamente citada, a bisavó da infante defendeu sua 

ilegitimidade para representa-la em Juízo, afirmando que apenas auxilia a 

genitora em seus cuidados diários, não possuindo sua guarda fática, 

como alegado pelo requerente na exordial. Acerca da capacidade de 

incapaz para estar em Juízo, o artigo 71º do Código de Processo Civil, 

dispõe: “Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, 

por tutor ou por curador, na forma da lei.” Em comentário ao dispositivo 

acima indicado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] 

esclarecem que: “Poder familiar. De acordo com a CF 226 5º, o poder 

familiar é exercido igualmente pelo pai e pela mãe (CC 1631 caput; ECA 

21). Estando no exercício do poder familiar, qualquer um dos dois, 

sozinho, pode ser representante ou assistente do filho absoluta ou 

relativamente incapaz. Especificamente acerca da legitimidade do guardião 

para representar menor impúbere, dispõem os citados autores que: O juiz 

que concede a guarda pode deferir o direito de representação ou de 

assistência ao guardião da criança ou adolescente (ECA 33 2º). Esse 

direito não é pleno, cabendo ao juiz fixar quais os atos que podem objeto 

de representação ou assistência pelo guardião. (p. 203) No caso em 

apreço, em que pese os relatos do autor, pelo que se extraí da peça de 

defesa a guarda fática da infante permanece com sua genitora, a qual 

compartilha os seus cuidados com a bisavó porque residirem juntas, 

esclarecendo, ainda, que as verbas alimentares somente estão sendo 

depositadas na conta bancária da bisavó para facilitar o acesso aos 

valores quando está em viagem a trabalho, não sendo tais circunstâncias 

suficientes a ensejar o afastamento da sua condição legal de guardiã da 

infante. Ademais, da documentação carreada aos autos é possível 

verificar que na ação que foram fixados os alimentos que se pretende 

rever, a genitora da infante a representou em Juízo, o que mais uma vez 

demonstra ser ela a responsável pelos seus cuidados. Portanto, 

considerando que a Sra. Maria Aparecida de Lima não é a guardiã da 

infante tutelada, há que se reconhecer sua ilegitimidade passiva para 

figurar com sua representante legal no presente feito. Ex positis, ante ao 

reconhecimento da ilegitimidade passiva, acolho a preliminar suscitada 

para JULGAR EXTINTO o presente feito em relação a Sra. Maria Aparecida 

de Lima, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, VI, do Código 

de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência processual, condeno o 

requerente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em 

favor da patrona da Sra. Maria Aparecida de Lima, os quais arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do 

art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, do mesmo Códex. Doutra banda, tratando-se de vício sanável, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a 

regularização da representação processual da requerida, para fazer 

constar no polo passivo da lide a infante Isabela Malaguias Granja, 

representada por sua genitora Lorana Souza Malaquias. Promovam-se as 

retificações necessárias. Cumprida a determinação anterior, 

encaminhe-se o presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização da audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 
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e, empós, cite-se a requerida e intime-se o requerente, nos termos do 

despacho de ID. 12864751. Às providências. Juína/MT, 4 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 202.

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

Processo Número: 1001038-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

W. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

M. A. L. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1001038-79.2017.811.0025 AUTOR: FRANCISCO 

RUDRIGUES GRANJA RÉU: MARIA APARECIDA LIMA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido incluiu no polo passivo 

da lide a alimentada, representada por sua bisavó materna, Maria 

Aparecida Lima, alegando, em síntese, que seria ela a detentora da guarda 

fática da infante e titular da conta em que verba alimentícia está sendo 

depositada. Devidamente citada, a bisavó da infante defendeu sua 

ilegitimidade para representa-la em Juízo, afirmando que apenas auxilia a 

genitora em seus cuidados diários, não possuindo sua guarda fática, 

como alegado pelo requerente na exordial. Acerca da capacidade de 

incapaz para estar em Juízo, o artigo 71º do Código de Processo Civil, 

dispõe: “Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, 

por tutor ou por curador, na forma da lei.” Em comentário ao dispositivo 

acima indicado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] 

esclarecem que: “Poder familiar. De acordo com a CF 226 5º, o poder 

familiar é exercido igualmente pelo pai e pela mãe (CC 1631 caput; ECA 

21). Estando no exercício do poder familiar, qualquer um dos dois, 

sozinho, pode ser representante ou assistente do filho absoluta ou 

relativamente incapaz. Especificamente acerca da legitimidade do guardião 

para representar menor impúbere, dispõem os citados autores que: O juiz 

que concede a guarda pode deferir o direito de representação ou de 

assistência ao guardião da criança ou adolescente (ECA 33 2º). Esse 

direito não é pleno, cabendo ao juiz fixar quais os atos que podem objeto 

de representação ou assistência pelo guardião. (p. 203) No caso em 

apreço, em que pese os relatos do autor, pelo que se extraí da peça de 

defesa a guarda fática da infante permanece com sua genitora, a qual 

compartilha os seus cuidados com a bisavó porque residirem juntas, 

esclarecendo, ainda, que as verbas alimentares somente estão sendo 

depositadas na conta bancária da bisavó para facilitar o acesso aos 

valores quando está em viagem a trabalho, não sendo tais circunstâncias 

suficientes a ensejar o afastamento da sua condição legal de guardiã da 

infante. Ademais, da documentação carreada aos autos é possível 

verificar que na ação que foram fixados os alimentos que se pretende 

rever, a genitora da infante a representou em Juízo, o que mais uma vez 

demonstra ser ela a responsável pelos seus cuidados. Portanto, 

considerando que a Sra. Maria Aparecida de Lima não é a guardiã da 

infante tutelada, há que se reconhecer sua ilegitimidade passiva para 

figurar com sua representante legal no presente feito. Ex positis, ante ao 

reconhecimento da ilegitimidade passiva, acolho a preliminar suscitada 

para JULGAR EXTINTO o presente feito em relação a Sra. Maria Aparecida 

de Lima, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, VI, do Código 

de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência processual, condeno o 

requerente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em 

favor da patrona da Sra. Maria Aparecida de Lima, os quais arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do 

art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, do mesmo Códex. Doutra banda, tratando-se de vício sanável, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a 

regularização da representação processual da requerida, para fazer 

constar no polo passivo da lide a infante Isabela Malaguias Granja, 

representada por sua genitora Lorana Souza Malaquias. Promovam-se as 

retificações necessárias. Cumprida a determinação anterior, 

encaminhe-se o presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização da audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 

e, empós, cite-se a requerida e intime-se o requerente, nos termos do 

despacho de ID. 12864751. Às providências. Juína/MT, 4 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 202.

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

Processo Número: 1001038-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

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

W. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

M. A. L. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Autos nº 1001038-79.2017.811.0025 AUTOR: FRANCISCO 

RUDRIGUES GRANJA RÉU: MARIA APARECIDA LIMA VISTOS. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido incluiu no polo passivo 

da lide a alimentada, representada por sua bisavó materna, Maria 

Aparecida Lima, alegando, em síntese, que seria ela a detentora da guarda 

fática da infante e titular da conta em que verba alimentícia está sendo 

depositada. Devidamente citada, a bisavó da infante defendeu sua 

ilegitimidade para representa-la em Juízo, afirmando que apenas auxilia a 

genitora em seus cuidados diários, não possuindo sua guarda fática, 

como alegado pelo requerente na exordial. Acerca da capacidade de 

incapaz para estar em Juízo, o artigo 71º do Código de Processo Civil, 

dispõe: “Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, 

por tutor ou por curador, na forma da lei.” Em comentário ao dispositivo 

acima indicado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1] 

esclarecem que: “Poder familiar. De acordo com a CF 226 5º, o poder 

familiar é exercido igualmente pelo pai e pela mãe (CC 1631 caput; ECA 

21). Estando no exercício do poder familiar, qualquer um dos dois, 

sozinho, pode ser representante ou assistente do filho absoluta ou 

relativamente incapaz. Especificamente acerca da legitimidade do guardião 

para representar menor impúbere, dispõem os citados autores que: O juiz 

que concede a guarda pode deferir o direito de representação ou de 

assistência ao guardião da criança ou adolescente (ECA 33 2º). Esse 

direito não é pleno, cabendo ao juiz fixar quais os atos que podem objeto 

de representação ou assistência pelo guardião. (p. 203) No caso em 

apreço, em que pese os relatos do autor, pelo que se extraí da peça de 

defesa a guarda fática da infante permanece com sua genitora, a qual 

compartilha os seus cuidados com a bisavó porque residirem juntas, 

esclarecendo, ainda, que as verbas alimentares somente estão sendo 

depositadas na conta bancária da bisavó para facilitar o acesso aos 

valores quando está em viagem a trabalho, não sendo tais circunstâncias 

suficientes a ensejar o afastamento da sua condição legal de guardiã da 

infante. Ademais, da documentação carreada aos autos é possível 

verificar que na ação que foram fixados os alimentos que se pretende 

rever, a genitora da infante a representou em Juízo, o que mais uma vez 

demonstra ser ela a responsável pelos seus cuidados. Portanto, 

considerando que a Sra. Maria Aparecida de Lima não é a guardiã da 

infante tutelada, há que se reconhecer sua ilegitimidade passiva para 

figurar com sua representante legal no presente feito. Ex positis, ante ao 

reconhecimento da ilegitimidade passiva, acolho a preliminar suscitada 

para JULGAR EXTINTO o presente feito em relação a Sra. Maria Aparecida 

de Lima, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 487, VI, do Código 

de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência processual, condeno o 

requerente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência em 

favor da patrona da Sra. Maria Aparecida de Lima, os quais arbitro em 

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do 

art. 85, § 2º, do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade, nos termos do 

artigo 98, do mesmo Códex. Doutra banda, tratando-se de vício sanável, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, determino a 

regularização da representação processual da requerida, para fazer 

constar no polo passivo da lide a infante Isabela Malaguias Granja, 

representada por sua genitora Lorana Souza Malaquias. Promovam-se as 

retificações necessárias. Cumprida a determinação anterior, 

encaminhe-se o presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização da audiência de 

conciliação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil, 
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e, empós, cite-se a requerida e intime-se o requerente, nos termos do 

despacho de ID. 12864751. Às providências. Juína/MT, 4 de setembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2010. p. 202.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000381-40.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSÉ DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000381-40.2017.8.11.0025. AUTOR(A): JOSÉ DE 

JESUS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO JUÍNA, 15 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-71.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (ADVOGADO(A))

SUSANA MAZON BORSATTO (AUTOR(A))

RENI MIOTTO BORSATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Claudinéia Rodrigues de Lima (RÉU)

VALMIR ERMES VIEIRA (RÉU)

ADILSON BATISTA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000711-71.2016.8.11.0025. AUTOR(A): RENI 

MIOTTO BORSATTO, SUSANA MAZON BORSATTO RÉU: VALMIR ERMES 

VIEIRA, CLAUDINÉIA RODRIGUES DE LIMA JUÍNA, 15 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000069-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

RAUL CUSTODIO MIRANDA VALOIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000069-64.2017.8.11.0025. REQUERENTE: RAUL 

CUSTODIO MIRANDA VALOIS REQUERIDO: SULAMÉRICA COMPANHIA DE 

SEGURO SAÚDE JUÍNA, 15 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001367-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. J. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. J. (ADVOGADO(A))

K. R. D. S. O. (RÉU)

E. O. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001367-57.2018.811.0025 Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KELLY REGINA DA SILVA 

OLIVEIRA (id. 15648465) em face da decisão que concedeu a tutela de 

urgência fixando alimentos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) ao infante Emanuel Oliveira Santos (id. 15574096). Nos moldes do 

art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os embargos de declaração se prestam 

a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existente 

deixada pela sentença ou decisão ou corrigir erro material. Visam ao 

aperfeiçoamento das decisões judiciais, sendo admissível a atribuição de 

efeitos infringentes quando comprovada a contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Aduz a embargante que a referida decisão 

encontra-se eivada de omissão, vez que apresentou manifestação 

requerendo a fixação dos alimentos ao patamar de 25% dos rendimentos 

brutos do embargado, sem prejuízo das despesas extraordinárias do 

menor entre os genitores. Com acerto manifestou-se a embargante, pois 

de fato a Decisão não enfrentou o mérito dos argumentos lançados pela 

manifestação de id. 15585101. Por outro lado, em que pese os argumentos 

lançados, entendo que o valor fixado, nesse caso, tratando-se apenas de 

fixação provisória de alimentos, não deve ser modificado até ser 

dilucidado o exato tamanho da obrigação alimentícia, já que nos autos não 

trazem informações seguras acerca da capacidade econômica do 

embargado, pois os documentos que acompanham o pedido não são aptos 

a esclarecer o valor auferido pelo embargado enquanto profissional, 

considerando que todos os documentos estão em nome da empresa do 

embargado. Em cognição superficial, própria do momento da fixação dos 

alimentos provisórios, considerando que a embargante não comprovou até 

o momento o renda auferida pelo embargado, tampouco há gastos 

comprovados do infante, entendo que o valor fixado atende ao binômio 

possibilidade/necessidade. Dessa forma, sem mais delongas, os aludidos 

embargos merecem prosperar, eis que revela omissão na decisão outrora 

proferida, fato processual este que merece o amparo legal, razão pela 

qual ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, tão somente 

para afastar a omissão, NEGANDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES. Na 

oportunidade, acolho as justificativas apresentadas à Id. 15680628, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 08 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001367-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. J. (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. J. (ADVOGADO(A))

K. R. D. S. O. (RÉU)

E. O. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1001367-57.2018.811.0025 Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KELLY REGINA DA SILVA 

OLIVEIRA (id. 15648465) em face da decisão que concedeu a tutela de 

urgência fixando alimentos no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais) ao infante Emanuel Oliveira Santos (id. 15574096). Nos moldes do 

art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os embargos de declaração se prestam 

a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existente 

deixada pela sentença ou decisão ou corrigir erro material. Visam ao 

aperfeiçoamento das decisões judiciais, sendo admissível a atribuição de 

efeitos infringentes quando comprovada a contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Aduz a embargante que a referida decisão 

encontra-se eivada de omissão, vez que apresentou manifestação 

requerendo a fixação dos alimentos ao patamar de 25% dos rendimentos 

brutos do embargado, sem prejuízo das despesas extraordinárias do 

menor entre os genitores. Com acerto manifestou-se a embargante, pois 

de fato a Decisão não enfrentou o mérito dos argumentos lançados pela 

manifestação de id. 15585101. Por outro lado, em que pese os argumentos 

lançados, entendo que o valor fixado, nesse caso, tratando-se apenas de 

fixação provisória de alimentos, não deve ser modificado até ser 

dilucidado o exato tamanho da obrigação alimentícia, já que nos autos não 
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trazem informações seguras acerca da capacidade econômica do 

embargado, pois os documentos que acompanham o pedido não são aptos 

a esclarecer o valor auferido pelo embargado enquanto profissional, 

considerando que todos os documentos estão em nome da empresa do 

embargado. Em cognição superficial, própria do momento da fixação dos 

alimentos provisórios, considerando que a embargante não comprovou até 

o momento o renda auferida pelo embargado, tampouco há gastos 

comprovados do infante, entendo que o valor fixado atende ao binômio 

possibilidade/necessidade. Dessa forma, sem mais delongas, os aludidos 

embargos merecem prosperar, eis que revela omissão na decisão outrora 

proferida, fato processual este que merece o amparo legal, razão pela 

qual ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, tão somente 

para afastar a omissão, NEGANDO-LHE EFEITOS INFRINGENTES. Na 

oportunidade, acolho as justificativas apresentadas à Id. 15680628, razão 

pela qual REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 18 de 

outubro de 2018, às 14h00min. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Juína/MT, 08 de outubro de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000248-61.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. M. R. (ADVOGADO(A))

P. D. S. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. P. D. S. (ADVOGADO(A))

S. A. D. A. (REQUERIDO)

J. B. D. A. G. (ADVOGADO(A))

P. F. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000248-61.2018.8.11.0025 Vistos, etc. POLLYANA DIAS 

SALES DE ALMEIDA ajuizou a presente ação de “Tutela provisória de 

urgência cautelar de separação de corpos antecedente a ação de 

divórcio” em face de SIDEMAR ALVES DE ALMEIDA, já qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos em anexo. A parte autora 

requereu o afastamento do varão do lar conjugal relatando a 

impossibilidade de convivência harmoniosa sob o mesmo teto durante o 

deslinde da separação em razão de ameaças, infidelidade conjugal e 

agressões verbais. Em contestação ao pedido inicial o requerido afirmou 

que de fato não deseja desocupar o imóvel onde reside o casal em razão 

de ter esperanças de conciliar-se, alegando não haver qualquer perigo de 

agressão suscitada pela requerente em razão de ser uma pessoa calma e 

aberta ao diálogo, contudo, não nega que às vezes ocorrem discussões 

entre o casal com ofensas verbais recíprocas. É cediço que para ser 

deferida a tutela de urgência deverão restar preenchidos os requisitos 

elencados pelo artigo 300 do NCPC [1], mais precisamente elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela provisória de urgência deferida na 

ação de separação de corpos, cujo objetivo é buscar o afastamento do 

outro consorte do lar comum, resulta de cognição sumária feita pelo 

magistrado que, de forma perfunctória, analisa os elementos trazidos pela 

autora. Cessado o afeto ou presente o espectro da violência, seja ela 

física, seja psicológica, cabível se mostra a separação de corpos, para 

que os cônjuges tenham liberdade de ação e se livrem da situação de 

constrangimento nos encontros de quem habita a mesma casa. Conforme 

melhor doutrina e reiterada jurisprudência, para a separação provisória de 

corpos, como processo cautelar, a única prova a ser examinada é a da 

existência do casamento, revelando-se inoportuna e impertinente qualquer 

discussões sobre os fatos que devam ser apreciados e julgados na ação 

de separação judicial. Não é dado ao juiz negar tal pedido, pois este não 

pode substituir as partes na avaliação da existência ou não do 

constrangimento nem julgar se é, ou não, insuportável o convívio dos 

litigantes. Diante do exposto, DEFIRO a medida pleiteada e DETERMINO a 

expedição de mandado com a finalidade de AFASTAMENTO DO LAR do 

cônjuge varão, devendo a parte requerida ser intimada a desocupar o 

imóvel voluntariamente no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo sem a 

desocupação voluntária proceda-se o oficial de justiça no afastamento 

coercitivo. Desde já DEFIRO reforço policial acaso necessário. 

Considerando que a nova sistemática do Código de Processo Civil unificou 

os procedimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, instrua os autos aditando a inicial, nos moldes do art. 308 do 

CPC. INTIMEM-SE as partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 16 de agosto de 2018. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001430-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO SALVADOR NETO (EXECUTADO)

 

DESPACHO MAGISTRADO (PROBLEMA TÉCNICO ASSINATURA 

ELETRÔNICA)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000130-85.2018.8.11.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face do CLAUDEIR CARDOSO DA SILVA. Inicial 

(id. 11704709). Petição requerendo desistência (id. 12478997). É o 

relatório. Fundamento e decido. Verifico que o autor manifestou-se 

requerendo a desistência da ação (id. 12478997), motivo pelo qual a 

extinção do processo é medida que se impõe. O art. 485, inciso VIII, do 

CPC, dispõe que: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – 

homologar a desistência da ação;” (grifo nosso) Dessa forma, diante do 

requerimento de desistência da parte autora do presente processo, outra 

alternativa não resta senão a extinção do feito. DISPOSITIVO Ante ao 

exposto e por tudo que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da 

ação e, consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, do 

CPC. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 30 de maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000907-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

IVANI MARIA PICCHI RODRIGUES DA LUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ARUANA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte na Autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 15 de Outubro 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000879-39.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

WESLEY CRUZ DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARUANA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 
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Parte na Autora para, querendo, apresente impugnação à Contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. JUÍNA, 15 de Outubro 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

Parte Autora para manifestar-se o que entender por direito, acerca da 

Juntada de AR (NEGATIVA) ID. 9896667. JUÍNA, 15 de Outubro 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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000695-20.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

JULIANO CRUZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO CASTRO MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS PROCESSO n. 

1000695-20.2016.8.11.0025 Valor da causa: $50.00 ESPÉCIE: [IPTU/ 

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) 

POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE JUINA Endereço: Travessa Emmanuel,, 

n 33 N, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: 

REINALDO CASTRO MARTINS Endereço: AVENIDA 4 DE JULHO, 654, 

CENTRO, CASTANHEIRA - MT - CEP: 78345-000 Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) EXECUTADO: REINALDO CASTRO MARTINS FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO(S) REINALDO CASTRO MARTINS para pagar o débito acima, 

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 pelo 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JUINA em face do EXECUTADO: REINALDO 

CASTRO MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

$50.00, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

DÉBITO ATUALIZADO: $50.00 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 

garantir a execução, sob pena de penhora.II – Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução.III – Na hipótese da citação por carta restar 

frustrada ou não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, 

independentemente de nova manifestação da 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 à 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, 3 de fevereiro 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, 15 de Outubro 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.: 4505 Nr: 153-93.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVADIR JUVENAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo.

DESIGNO o dia 13/11/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME(M)-SE o(s) pronunciado(s) e seu(s) Advogado(a, s), assim como o 

Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à(s) Defesa(s).

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010145-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODULIA OVIEDO RAMIREZ (REQUERENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo n.º 

8010145-96.2015.8.11.0025 Embargante: Claro S/A Embargada: Odulia 

Oviedo Ramirez Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração oposto 

pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial 

para determinar a retirada definitiva do nome da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito declarando a inexistência de relação jurídica entre os 

litigantes e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Em suas razões, o embargante verbera que ao determinar a 

retificação do polo passivo o decisum fez constar ‘Oi Móvel S/A’ quando o 

correto seria Claro S/A, porque esta é a empresa sucessora da 

EMBRATEL. Pelas razões acima delineadas, requer seja sanado o 

apontamento e, consequentemente acolhidos os aclaratórios. É o relato 

necessário. Decido. Cuidando-se de alegação de erro estreita-se o juízo 

de cognição recursal a verificar a existência ou não dos vícios apontados 

no decisum, corrigindo-os se pertinente a impugnação. No caso em 

apreço, verifico que os aclaratórios merecem provimento, ao passo que 

os documentos carreados ao feito comprovam que houve incorporação da 

sociedade EMBRATEL pela empresa CLARO S/A que passou a suceder 

todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada e, ao ser 

determinada na sentença a retificação do polo processual constou 

equivocadamente ‘Oi Móvel S/A’, revelando-se, portanto, impositiva a 

correção do erro material apontado na peça recursal. Diante do exposto, 

ACOLHO os embargos de declaração manejado pela reclamada para 

determinar que seja retificado o polo passivo para fazer constar CLARO 

S/A. Quanto aos demais efeitos, fica mantida a sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000877-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO (ADVOGADO(A))

CATIA SIMONE DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 15h20min. Ressaltando que a parte Requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000558-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SANCHES GARCIA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

08/11/2018 às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010326-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ARCENO (REQUERENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

ISOLETE ARCENO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010326-63.2016.8.11.0025. REQUERENTE: ISOLETE ARCENO DE SOUZA, 

ELIANE APARECIDA ARCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. V I S T O S, Concedo as autoras os 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. Certificada 

a tempestividade dos recursos inominados (id’s. 14414737 e 14431432) 

nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO as 

apelações interpostas no efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 

da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos às partes 

para contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma 

Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001160-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

ANACLETO ZANDONADI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Tenho presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 16:50h. Ressaltando que a parte requerida encontra-se 

devidamente citada por meio de Carta de Citação com devolução positiva 

do AR, conforme pode-se ver nos autos, deste modo, dispensa nova 

expedição de citação sendo procedida a intimação da audiência retro 

designada através de advogado constituído nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-11.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON BARBOSA HONORATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000327-11.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: ILSON BARBOSA HONORATO Vistos, Cuida-se de ação 

executória/ordinária de cobrança manejada por microempresa, 

regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das prerrogativas 

legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 

179 da Constituição da República, que valendo-se do permissivo inserto 

no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto das 

MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se compulsar de modo mais 

atento e diligente pelo sistema eletrônico de processamento de autos 

(PJE), descobre-se que estão, atualmente, em trâmite nos Juizados 

E s p e c i a i s  C í v e i s  i m p r e s s i o n a n t e s  7 4  a ç õ e s  d e 

execução/cobrança/monitorias ajuizadas pela empresa ora demandante, 

nas quais versa desde a cobrança de duplicatas, notas promissórias de 

clientes, até a execução de cheques de pessoas físicas, revelando uma 

litigiosidade incomum para este tipo de comércio. Ainda, calha salientar 

que a requerente possui em seu quadro social dois 

sócios-administradores, Fabio Vanzella e Itamar Vanzella, ostentando 

capital social na margem limítrofe do máximo de faturamento anual que 

pode ostentar uma empresa de pequeno porte (R$ 370.000,00), e que não 

menos ativa no polo inaugural das ações executivas lato sensu, acha-se 

outra empresa, com capital social semelhante (R$ 300.000,00) e que 
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também possui o administrador Fabio Vanzella, como um dos sócios, 

agora figurando ao lado de outro parente, Eliane Vanzella Santana, que se 

trata da pessoa jurídica identificada como VS Comércio de Materiais de 

Construção – ME, essa já enquadrada como microempresa, cujo 

faturamento já se alonga para outros patamares. Todo esse introito serve 

a salientar que as duas pessoas jurídicas, que juntas somam a portentosa 

marca de 198 ações em tramite nos Juizados Especiais da Comarca, 

praticamente 15% do movimento judiciário total, e que possuem em seus 

quadros sociais três irmãos, que funcionam como sócio administradores 

sem distinção ou delimitação de poder nas duas empresas, litigam com 

toda essa avidez sob o rito definido na Lei n. 9.099/95, sem observar 

minimamente os requisitos necessários para a legitima utilização do 

procedimento por pessoas jurídicas. Digo isso porque basta uma passada 

de olhos pela quase duas centenas de ações, para se constatar que as 

empresas se limitam a juntar a certidão de inscrição e regularidade junto 

ao SIMPLES, bem como a comprovação de seus enquadramentos 

tributários como EPP e ME, respectivamente, deixando de observar as 

seguintes normas esculpidas nos Enunciados 135[1] e 141[2] do FONAJE, 

que exigem para a comprovação da legitimidade das sociedades 

microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo rito 

sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usarem da prerrogativa legal de 

figurarem como autoras em ações sujeitas ao rito especial dos Juizados 

Especiais, as mencionadas pessoas jurídicas desfiguraram a finalidade da 

norma e passaram a usar da gratuidade genérica das ações do rito 

sumaríssimo, como um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a larga vantagem de não se ter de recolher custas judiciais 

para isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado 

pela lei especial tem finalidade bastante distinta da buscada pelas 

demandantes, que se valendo de sua qualificação tributaria inicial, abusam 

do direito de propor ações executivas sob o pálio da gratuidade, ignorando 

todas as demais características e exigências que a legislação criou para 

que pessoas jurídicas residissem em juízo como autoras nos JEC´s. Em 

nenhuma audiência de conciliação compareceu qualquer dos sócios das 

demandantes; na maioria das execuções não se junta o documento fiscal 

que aparelha a pretensão; em nenhuma demanda há prova da qualificação 

tributária atualizada das empresas, nem tampouco demonstração de 

faturamento que justifique a autointitulada condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte; em demanda alguma juntou-se prova de 

recolhimento de tributos estaduais/municipais incidentes sobre as 

operações em discussão, nem tampouco a situação de regularidade fiscal 

junto a essas duas Fazendas Públicas, e mesmo assim, os litigantes 

individuais de maior incidência e atividade nos juizados especiais são, 

exatamente, as duas empresas em comento. Em excelente digressão 

sobre a finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento 

crescente, o Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, 

assinala: “O desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, 

que sempre foi o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas 

hipossuficientes, pela via da conciliação ou através de um procedimento 

absolutamente oral, simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a 

edição da Lei 9.841/99 (Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte) que conferiu às microempresas, pessoas jurídicas, 

legitimidade para proporem ações nos juizados especiais cíveis. A Lei 

complementar 123/06 (art. 89) revogou expressamente a Lei 9.841/99 e 

nada obstante manter a legitimidade ativa das microempresas nos 

juizados, ampliou a deturpação do escopo da instituição, estendendo tal 

legitimidade também às empresas de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas 

leis, a par de ferir de morte a própria razão da lei de pequenas causas, 

transformaram os juizados em ativos "balcões de cobrança", requintados 

instrumentos de pressão de empresários, empresas e sociedades, 

algumas, como as microempresas, de considerável expressão 

econômico-financeira (receita bruta anual inferior ou igual a R$ 240 mil – 

artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como as de pequeno porte, de 

altíssimo faturamento (renda bruta igual ou inferior a R$ 2,4 milhões – 

inciso II). Tais empresas e organizações, sem despender um centavo 

sequer, passaram a se valer dos juizados para o recebimento dos seus 

créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes acionando aqueles 

que deveriam ser os destinatários dessa justiça especializada, ou seja, 

pequenos comerciantes, modestos prestadores de serviços, 

microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles titulares de 

direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato Grosso do Sul, as 

prateleiras do cartório do antigo Juizado das Microempresas da Capital 

(felizmente extinto), eram organizadas com a nominação das 

empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado o 

“Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queiram 

litigar sob o rito sumaríssimo, devem as microempresas e empresas de 

pequeno porte comprovar suas situações jurídico-tributárias atualizadas 

perante o Fisco federal, estadual e municipal, e pretendendo discutir 

negócio jurídico ajustado com seus clientes, demonstrarem a emissão do 

documento fiscal correspondente ao negócio em debate, e os respectivos 

recolhimentos, e, por fim, devem se portar em juízo como pequenas 

sociedades que são (ou se dizem ser), isto é, atuando no polo ativo 

pessoalmente ou presentada exclusivamente por seu sócio dirigente, o 

que nenhuma das duas empresas aqui enfocadas obedeceu ou atendeu 

minimamente, e se pretendem realizar suas cobranças em juízo, que o 

façam sob o rito ordinário, recolhendo custas e dispensando-se das 

exigências documentais que o rito mais simplificado comporta para 

qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, c/c. art. 8º, II 

da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas nem 

honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se e, 

transitada em julgado, arquive-se. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito. [1] “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte 

no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). [2] “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias, tendo em vista que a CP retornou com Certidão negativa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LOBATO (REQUERIDO)
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8010169-90.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE MESSIAS DOS REIS 

FILHO REQUERIDO: PAULO LOBATO VISTOS. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. Decido. A extinção do processo 

com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

exequente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, quedou-se 

inerte (ID. 11584651), ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 

dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do 

artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito 

sem resolução do mérito, ante o desinteresse do credor. Nesses moldes, 

ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P. I. C. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LOBATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010169-90.2016.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE MESSIAS DOS REIS 

FILHO REQUERIDO: PAULO LOBATO VISTOS. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. Decido. A extinção do processo 

com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos autos, o prosseguimento 

regular do feito restou obstaculizado em razão da inércia da parte 

exequente que, mesmo devidamente intimada para fazê-lo, quedou-se 

inerte (ID. 11584651), ocasionando a paralisação do feito por mais de 30 

dias. Cumpre ressaltar que a extinção do processo independe, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes, nos termos do 

artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito 

sem resolução do mérito, ante o desinteresse do credor. Nesses moldes, 

ante a desídia processual da parte autora, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 

c/c artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P. I. C. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

JOSIMAR JOSE GOULART NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CELIA ALECRIN LUZIA 55097227115 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000072-19.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSIMAR JOSE GOULART 

NASCIMENTO REQUERIDO: CELIA ALECRIN LUZIA V I S T O S, Havendo 

pedido de desistência da ação após a angularização da lide, é de bom 

alvitre recordar que também nos juizados especiais vige o regime de 

estabilização progressiva da demanda, e isso significa dizer que após 

citado o réu e apresentada contestação, não mais se mostra possível ao 

autor, sponte propria e sem a anuência do demandado desistir da ação, 

nos casos em que há alegação expressa de litigância de má-fé, ex vi do 

que preconiza o Enunciado nº 90/FONAJE. Sendo assim, porque segundo 

a demandada o autor litiga de má-fé, porque teria obtido o resultado 

pretendido pela prestação de serviços contratada junto a ela e omitido tal 

fato na sua petição inicial, entendo necessária a realização da dilação 

probatória, e, portanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14h:30min.. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000388-66.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS ROMUALDO DA COSTA (REQUERENTE)

ELIANE FERNANDES MOTTA (REQUERENTE)

HILONES NEPOMUCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO MOZART DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000388-66.2016.8.11.0025. REQUERENTE: ELIANE FERNANDES MOTTA, 

OSEIAS ROMUALDO DA COSTA REQUERIDO: ALFREDO MOZART DE 

MORAES V I S T O S, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13h:30min.. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Considerando que há informações nos autos de que o reclamado se 

encontra detido no Centro de Detenção Provisória local oficie-se 

requisitando a sua condução para solenidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000430-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORMIGHIERI, CRUZ, BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP (RÉU)

LUIZ GILSON FORMIGHIERI (RÉU)

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000430-89.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): REGINA MARIA DA CONCEICAO RÉU: FORMIGHIERI, CRUZ, 

BUSTAMANTE & SOUZA LTDA - EPP, LUIZ GILSON FORMIGHIERI Vistos 

em correição. 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 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Empós, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

setembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001392-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. M. F. (ADVOGADO(A))

V. G. B. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vistos. Cuida-se de Alvará Judicial proposto por Venycius Gusthavon 

Barreto Verssali, onde pretende a concessão de alvará para saque do 

valor depósito referente ao FGTS. Instado, o MPE manifestou pela 

ausência de necessidade de sua intervenção no feito (id nº 15730384). 
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Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O presente feito versa sobre a possibilidade de o autor receber 

alvará para levantamento do valor referente ao seu FGTS, para fins de 

pagamento de dívidas. Ocorre que, como é cediço, é de competência da 

Justiça Estadual processar e julgar os feitos que versam sobre a 

concessão de alvará para levantamento de FGTS de pessoa falecida, 

requerido por algum dos herdeiros legatários. Sobre tal premissa, a súmula 

161 do STJ é clara ao dispor: “É da competência da Justiça Estadual 

autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em 

decorrência do falecimento do titular da conta.” Analisando o presente 

feito, denota-se que não é o caso dos autos , conquanto o próprio 

peticionante é o titular da conta, requerendo lhe seja deferido o 

levantamento para utilização para pagamento de dívidas. Dessa feita, não 

é de competência desse Juízo a presente demanda, devendo o requerente 

propô-la no Juízo competente. Nesse sentido: “MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ 

JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FGTS. TITULR 

VIVO. RESISTÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 

Denuncia a parte impetrante que a autoridade coatora determinou o 

levantamento de valores relativos ao FGTS de titular vivo, que estariam 

depositados em suas contas vinculadas na referida instituição financeira. 

Defende a parte impetrante, em sede preliminar, a incompetência absoluta 

do Juízo Estadual, pois, por haver a participação da Caixa Econômica 

Federal como gestora do fundo em questão, seria da Justiça Federal a 

competência para processar e julgar o feito, conforme se depreende do 

artigo 109, I, da Constituição Federal. Acerca do levantamento de valores 

relativos ao FGTS, em conta de titular vivo, o STJ já se posicionou no 

sentido de que, por tratar de jurisdição voluntária, seria da Justiça 

Estadual a competência para processar e julgar o feito. Todavia, ressalvou 

que, em havendo resistência por parte da Caixa Econômica Federal – CEF, 

a competência será da Justiça Federal. Ora, no caso em tela, configura-se 

a resistência da Caixa Econômica Federal – CEF, que se nega em liberar 

os depósitos do FGTS do Sr. JOSÉ AFONSO DE ARAÚJO. Desse modo, 

afigura-se a incompetência do juízo primevo, para processar e julgar a 

ação intentada por titular vivo. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Classe: 

M a n d a d o  d e  S e g u r a n ç a , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0310631-95.2012.8.05.0000, Relator(a): Maria do Socorro Barreto 

Santiago, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 31/10/2013 )” “CELETISTA 

PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE FGTS. A alteração do regime ... do Trabalho para 

apreciar sobre expedição de alvará judicial no levantamento de FGTS 

restringe-se ao período em que o trabalhador era celetista. RELATÓRIO ... 

de expedição de alvará judicial no levantamento do FGTS (ID 6c46c8d). 

Regularmente intimada a reclamada apresentou contrarrazões (ID b64167c 

... do Trabalho, porque a mudança de regime jurídico de celetista para 

estatutário do reclamante no Município de Matias Barbosa, equivale à 

dispensa sem justa causa, permitindo o saque do FGTS. Busca em Juízo a 

expedição de alvará judicial para liberação de quantia depositada em conta 

vinculada do FGTS. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011302-10.2017.5.03.0038 

(RO); Disponibilização: 07/11/2017, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 502; Órgão 

Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose Eduardo Resende Chaves Jr.)” 

Assim, ante a incompetência absoluta desse Juízo para processar e julgar 

o feito, a extinção do feito é medida que ora se impõe, razão por que, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO o requerente em CUSTAS e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatios que fixo em 

10%(dez) por cento do valor da causa, porém, suspendo a exigibilidade, 

pelo prazo legal, eis que concedo os benefícios da Justiça Gratuita. 

P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001039-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS FUZARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Processo: 1001039-72.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

NEEMIAS FUZARO Vistos em correição. Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A, donde persegue a apreensão do bem alienado 

devido ao inadimplemento do financiamento, em face de NEEMIAS 

FUZARO, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, a parte autora informou o desinteresse no prosseguimento da 

demanda, oportunidade em que pugnou pela extinção (id. 15787673). 

Após, vieram os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não exige maiores 

delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado pela autora, visto 

que perseguia a apreensão do bem em posse do Requerido. Todavia, 

informou a realização de composição amigável. Deste modo, considerando 

que se quer houve a angularização processual, a homologação não 

ocasionará cerceamento de defesa, tampouco eventuais nulidades. Nesse 

diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. PROCEDA-SE à baixa de eventual 

BLOQUEIO JUDICIAL/RENAJUD constante no prontuário do veiculo. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, do CPC. 

PUBLIQUE-SE, ficando DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento 

nº. 42/2008 da CGJ/MT e art. 317, §4º da CNGC/MT[1]. Considerando a 

desistência do prazo recursal, declaro o trânsito em julgado da presente 

decisão, de modo que se remetam os autos ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito [1] Art. 317. Os servidores deverão manter em local 

adequado e seguro, devidamente ordenados, os livros e documentos da 

secretaria, respondendo por sua guarda e conservação. § 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001025-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER CESAR COUTINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001025-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: VALTER CESAR COUTINHO Vistos em correição. Cuida-se 

de pedido de busca e apreensão com pedido liminar embasado em 

contrato garantido por alienação fiduciária, pelo qual a requerente, DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse de VALTER CESAR COUTINHO. A inicial foi 

recebida em ID 14576719 e deferido pleito liminar de busca e apreensão 

do veículo alienado fiduciariamente. Decisão de ID 15530023 determinou a 

intimação da parte requerente para juntada do adimplemento das custas 

iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Petitório de ID 

15826024 requereu a emenda à inicial e suspensão do feito por 30 (trinta) 

dias para tratativa de acordo, contudo, quedou silente quanto ao 

adimplemento das custas iniciais. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora não 

juntou comprovante de adimplemento das custas iniciais conforme 

determinado na decisão de ID 15530023. Assim, considerando que a 

autora mesmo intimada, quedou-se silente, diante da ausência de emenda 

da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes 

do art. 485, III, do CPC. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. 

CUSTAS pela requerente. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 9 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001462-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001462-32.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANDREIA DA SILVA SANTOS Vistos em correição. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão” proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, em face de ANDREIA DA SILVA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em ID 15851504 a parte autora pugnou pela 

desistência da presente lide ao argumento de que houve o adimplemento 

do débito perseguido. Após, vieram os autos conclusos. EIS A SÍNTESE 

NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em discussão não 

exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da ação formulado 

pelas partes, antes mesmo de ser procedida a citação do demandado. 

Nesse diapasão, HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, eis que deu causa ao 

ajuizamento da presente demanda ante o inadimplemento voluntário. Com o 

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

P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda 

C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 115591 Nr: 2479-04.2010.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Viviane Cristina Pianta, Eliane Tostes Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mírian Correia da Costa - OAB:, Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10.636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida foi intimada do r. despacho de 

fls. 370, via DJE, deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 14 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 232542 Nr: 3330-67.2015.811.0011

 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: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Azevedo Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerente foi intimada do r. despacho de 

fls. 80, via DJE, deixando fluir o prazo sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 14 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 210349 Nr: 2077-78.2014.811.0011

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lair Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Geraldo Coutinho 

Horn - OAB:13522-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.2077-78.2014.811.0011 - Código: 210349

 Vistos em correição.

Considerando o petitório de fl. 104, DEFIRO o pedido de levantamento e a 

transferência do valor bloqueado às fls.92/93, considerando dados 

bancários informados no mesmo petitório.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

Após, INTIME-SE a autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001140-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE Autos nº 1001140-12.8.11.0011 Vistos em correição. 

Considerando a justificativa apresentada pelo Autor de ID nº 15771018, 

REDESIGNO a solenidade conciliatória para o dia 14/11/2018 às 14h15min, 

devendo a Secretaria de Vara expedir o necessário para tanto. Em que 

pese o pedido de gratuito de justiça, a r. decisão que recebeu a inicial foi 

crível ao conceder o benefício. Por oportuno, a solenidade designada à id 

n. 15216481 deverá ser prontamente cancelada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000757-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Considerando-se a manifestação constante do ID 

15713681, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA, extinguindo o feito sem 

resolução do mérito, com esteio no dispositivo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, independentemente da diligência prevista no art. 485, § 4º, 

do mesmo Diploma Legal, porquanto ainda não houve a apresentação de 

contestação pelo réu. Condeno o autor ao pagamento de custas e 

despesas processuais remanescentes, na forma do art. 90 do Código de 

Processo Civil. Proceda a Secretaria com a baixa em eventuais penhoras. 

Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I.C. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e assinado 

digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011096-74.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

ISRAEL MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))
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VALDIR SOARES VITOR (REQUERIDO)

CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENISE VITOR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Decisão de Id. 15822926, 

procedo com a intimação do advogado Dr. Gilson Carlos Ferreira, a fim de 

informar que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a 

Certidão de Honorários deferida pela decisão retro mencionada. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 15 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERICA MARIANA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Fevereiro de 2019 às 

13h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-17.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15740297, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010231-80.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 10 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-23.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE IVO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 15865850, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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 
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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, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011258-06.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

ALDAIR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ROSELY AMARAL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JACKSON MARIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

EXPRESSO VIA NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o certificado em id nº 15866668, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor penhorado, 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, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RODRIGUES PAIVA (REQUERENTE)

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS ENDRE BIRIBILI (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000020-31.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CARLOS ENDRE BIRIBILI 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Verifico que a 

parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer na 

audiência, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela ausência na 

solenidade de conciliação, consoante ressai do termo aportado no id nº 

15875675. A presença da parte nas audiências é obrigatória, devendo as 

partes apresentar suas justificativas até a abertura da sessão, em caso 

de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o Enunciado 20 do 

FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Assim, não 

comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo 

é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, no presente 

caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da Lei nº 

9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 

ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010451-44.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIONIZIO DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, TORNO sem efeito a r. sentença prolatada, conquanto 

não ser aplicável ao presente caso. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 
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CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010404-70.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA REGINA RONCONI DALMAS (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, TORNO sem efeito a r. sentença prolatada, conquanto 

não ser aplicável ao presente caso. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, e, 

ante o teor do petitório de id nº 15784429, determino: I – A conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010032-24.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADEMILSON NUNES PAIXAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o certificado pelo contador judicial em id nº 

12561510, HOMOLOGO o cálculo outrora confeccionado, e determino: I – 

A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, 

§2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria 

Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo 

CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incidir em multa de 10% do total da condenação e, também, de 

honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, 

do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo 

acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o requerimento 

acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 

9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo 

estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010081-60.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. De pronto, a despeito da manifestação da demandada em id nº 

15811209, o fato gerador do presente crédito se dera após a 

homologação da recuperação judicial, podendo o feito continuar seu 

regular processamento. Considerando que a parte sucumbente não 

efetuou o pagamento espontâneo da condenação, e, ante o teor do 

petitório de id nº 15775286, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 
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contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000145-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS VALENTIM (EXEQUENTE)

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15828964, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010618-90.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APPOLARI (EXEQUENTE)

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO (ADVOGADO(A))

L. PINHAL & CIA LTDA. (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15711484, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000506-16.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JORGIANA PEREIRA ALVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Verifico que a parte reclamante, embora devidamente intimada, 

deixou de comparecer na audiência, sem apresentar qualquer justificativa 

plausível pela ausência na solenidade de conciliação, consoante ressai do 

termo aportado no id nº 15873802. A presença da parte nas audiências é 

obrigatória, devendo as partes apresentar suas justificativas até a 

abertura da sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. 

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

prescreve que: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Assim, não comparecendo a parte interessada 

na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. A extinção 

do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal 

das partes (art. 51, §1º da Lei nº 9.099/95). Ensina-nos o jurisconsulto 

Ricardo Cunha Chimenti que: “Não comparecimento do autor. Extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 

26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, 

Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8ª 

edição, Editora Saraiva, pág. 102) Nesse sentido, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. 

AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. 

CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a 

ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta 

quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do 

ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado nº 

2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, 

Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná)” Para evitar a extinção do processo em razão do 

não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser 

apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, 

não ocorrera. Devemos nos ater que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, deve-se 

ao princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de 

conciliação entre os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal 

importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, 

estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à 

audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 

1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Destarte, com 

fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.º 

9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, 
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ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência. Condeno a 

parte reclamante ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II, da CNGC), devendo a mesma ser intimada para 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvada a comprovação 

referida no artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após, observadas as 

cautelas de estilo, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GESLEY KENNED RODRIGUES (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15744696, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000256-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 15745797, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de outubro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE MARIA DE MOURA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VALERIA DE CARVALHO SIQUEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-63.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-29.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE MOURA DE OLIVIERA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE PAIVA MAZALI (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-56.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

MARIA TEREZA CARDOSO TAVARES CEZARIO (REQUERENTE)

RENATA SILVA COSTA SALCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-07.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEUBLO SANTOS LEITE (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 
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recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARCIELI ARAUJO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-96.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

ITAMAR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

JOSE WILLIAN DE OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DIUGUEMES SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-61.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMILTO PIMENTA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000286-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CURVELANDIA (REQUERIDO)

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CRISTINA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TATYANE APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-81.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE PAULA COELHO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 
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Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADILEUZA DE SOUZA FARIAS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CERQUEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-76.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO BARBIZANI PEREIRA (REQUERENTE)

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANNAVERA AURESCO ATTILIO (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO CLECIO FERLIN (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

ROSMERI VALDUGA (ADVOGADO(A))

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

AMERICANAS.COM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 442503-0-6, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15417431, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO LEMOS GONCALVES (ADVOGADO(A))

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação da parte 

requerente acerca da expedição de NOVO Alvará de Levantamento nos 

presentes autos sob nº 443198-7, consoante pugnado na petição de ID. 

15879599, ante a inconsistência de dados bancários, devendo pugnar o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado 

como quitação integral, conforme determinado pela R. Decisão de ID. 

14913149. Para constar lavrei a presente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-44.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

SONIA BARBOZA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 443092-1, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15777606 e 13444337, devendo as partes se manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Para constar lavrei 

a presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000491-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FONSECA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15485919, de modo que SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 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 extinção. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VILLACIEN BRAGA (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. BANCO DO BRASIL S/A apresentou manifestação em id nº 

15375415, alegando, em apertada síntese, o excesso na execução, 

devendo o valor das astreintes ser desconsiderado, aduzindo que 

cumprira a obrigação imposta em sentença. A exequente requer a 
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manutenção da multa diária fixada no valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove 

mil e novecentos reais), bem como a intimação da requerida para efetuar o 

pagamento. Os autos vieram conclusos. D E C I D O. Tenho como 

verossímeis as informações trazidas pela Reclamante/exequente, dando 

conta do descumprimento da sentença pela Reclamada, impondo-se, 

dessa forma, a aplicação da multa que lhe foi cominada na decisão, 

confirmada pela própria sentença e em grau de recurso, tendo ocorrido o 

seu transito em julgado. Entretanto, não há como acolher o pedido na 

forma acenada pela Reclamante, sob pena deste juízo violar o principio da 

razoabilidade, até porque, como é sabido, as "astreintes" não constituem 

forma de indenização ou remuneração, mas mero instrumento coercitivo 

posto à disposição do juízo para compelir o responsável por obrigação de 

fazer a cumpri-la espontaneamente, dando assim efetividade ao comando 

judicial. Nesse diapasão, tem-se como inteiramente desproporcional a 

quantia proposta pela Reclamante a título de execução de multas diárias, 

pelo que deve ser seu quantum reduzido a parâmetros aceitáveis e 

consentâneos com os princípios de Justiça. O art. 537, §1º, inciso I, do 

CPC, dispõe acerca de tal possibilidade da seguinte forma: “Art. 537. A 

multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 

de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou 

insuficiente ou excessiva;” Acerca da possibilidade de redução da multa, 

tem-se os seguintes posicionamentos da jurisprudência: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

ASTREINTES. CORREÇÃO DO MAGISTRADO QUANTO AOS CÁLCULOS 

REALIZADOS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO DE OFÍCIO. CABIMENTO MESMO APÓS O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 461, § 6º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - Cabe ao juiz verificar se a execução está 

sendo realizada em conformidade com o estabelecido no decisum, 

podendo corrigir, de ofício, erro material constatado, por ser matéria de 

ordem pública. I - O valor executado a título de multa cominatória pode ser 

alterado, mesmo após o trânsito em julgado da sentença de mérito, em 

hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a 

irrisoriedade da importância arbitrada (CPC, art. 461, § 6º). Precedentes. In 

casu, de ofício, reduzo o montante do valor da multa diária de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II - Agravo 

desprovido. Multa diária reduzida de ofício. (Tribunal de Justiça do 

Maranhão TJ-MA - Agravo de Instrumento : AI 0369182013 MA 

0008689-29.2013.8.10.0000, Orgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Partes Agravado: BV FINANCEIRA S/A, Agravante: BERNARDA ANDRADE 

DUARTE Publicação 18/12/2013 Julgamento 17 de Dezembro de 2013 

Relator MARCELO CARVALHO SILVA)” “RECURSO INOMINADO CONTRA 

DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE 

ASTREINTES. CABÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A PARTIR DA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ PARA COMPROVAR O CUMPRIMENTO. 

DESCABIMENTO DA SUPRESSÃO. VALOR REDUZIDO POR 

DESPROPORCIONAL, CONFORME PERMISSIVO DO ART. 461, § 6º, DO 

CPC, DE OFÍCIO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004507836, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 30/10/2013)” AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

ENERGIA ELÉTRICA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O SERVIÇO, 

ACASO O ÚNICO FUNDAMENTO SEJA A FALTA DE PAGAMENTO DA 

PENALIDADE IMPOSTA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL 

REAIS) POR CADA PERÍODO DE 6H VENCIDO SEM O CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA E MODIFICAÇÃO DA 

PERIODICIDADE. Insurge-se a empresa agravante quanto a periodicidade, 

o valor em que a multa foi fixada e o prazo para cumprimento da 

obrigação. Quanto ao valor da multa arbitrado em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais) por cada período de 6 (seis) horas vencido sem cumprimento da 

medida, tem-se que a multa imposta de fato se mostrou excessiva, 

devendo ser adequada aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de que não se propicie o enriquecimento ilícito da 

parte contrária, sem, contudo, permitir-se que se esvazie o caráter 

coercitivo do preceito, com vistas à efetividade da ordem judicial. Valor 

que é reduzido para R$ 200,00 (duzentos reais) diários. Precedentes 

desta Corte. Multa que a teor do artigo 537, § 1º, do NCPC, poderá, até 

mesmo de ofício, ser modificada, consoante circunstâncias previstas nos 

incisos I e II do aludido dispositivo processual (§ 1º do art. 537 NCPC), que 

assim, não faz coisa julgada. Recurso ao qual se dá provimento. (Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO : AI 

00532906620168190000 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 4 

VARA CIVEL, Orgão Julgador VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR Partes AGTE: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A, 

AGDO: AUGUSTO FELIPE GOMES Publicação 31/10/2016 Julgamento 26 

de Outubro de 2016 Relator WILSON DO NASCIMENTO REIS)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO QUE 

NEGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO CABÍVEL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E 

PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com 

o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e 

tempestivo. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração 

da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou 

omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os 

embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 

9.099/95. 4. O embargante se insurgiu contra a decisão do relator que não 

se manifestou sobre a possibilidade de o juiz de primeiro grau reduzir de 

ofício astreintes anteriormente fixadas. Alega a existência de vedação 

legal para redução de multa vencida, nos termos do art. 537, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a decisão do relator não se 

manifestou sobre o pedido de gratuidade de justiça, razão porque requer o 

acolhimento dos embargos e a reforma da decisão. 5. Não prosperam tais 

alegações. A decisão monocrática não conheceu o agravo de 

instrumento, porque não se tratou de caso excepcional com possibilidade 

de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como não restou 

evidenciado nenhum erro de procedimento ou decisão teratológica. Diante 

disso, não está obrigado a entrar no mérito da questão. 6. Contudo, 

mesmo não sendo obrigado a entrar no mérito da questão, o fundamento 

utilizado para negar seguimento ao agravo de instrumento da embargante 

respondeu ao questionamento sobre a legitimidade de o juiz, de ofício, 

poder reduzir ou aumentar as astreintes anteriormente fixadas, ou seja, a 

multa diária pode ser reduzida tanto para atender ao princípio da 

proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, estando 

em sintonia com o que prescreve os incisos I e IIdo § 1º do art. 537 do 

CPC. 7. Sobre a gratuidade de justiça, assiste razão à embargante neste 

aspecto. Não houve manifestação quanto a tal pedido, o que deve ser 

deferido. 8. Embargos conhecidos e providos em parte, a fim de conceder 

a gratuidade de justiça, ficando eventual execução suspensa pelo prazo 

legal. É como voto. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

TJ-DF : 07003479320178079000 DF 0700347-93.2017.8.07.9000, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF Publicação Publicado no DJE : 26/06/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada. Julgamento 21 de Junho de 2017 Relator ARNALDO CORRÊA 

SILVA)” Com estas considerações, e a fim de evitar o enriquecimento sem 

causa, reduzo a referida multa diária para o patamar do teto do juizado, no 

valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta centavos), com 

atualização a partir da data deste provimento. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, e, 

ante o teor do petitório de id nº 15789636, determino: I – A conversão da 

ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por 

meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 
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VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000201-66.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KEILA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de id nº 15496925, de modo que deve este ser 

incluso no plano de recuperação judicial por meio de habilitação requerida 

pelo exequente, já que o crédito do exequente não se enquadra nas 

exceções previstas na legislação falimentar das demandas que 

prosseguem independentemente do pedido recuperacional (artigo 6º, §§ 

1º, 2º e 7º e artigo 49, §§ 3º e 4º, todos da Lei 11.101/05), enquanto que 

estes autos executivos devem ficar suspensos, assim como suspensa 

também ficará o prazo prescricional. Transcrevo parte da decisão 

proferida pelo Ministro Raul Araújo no Conflito de Competência nº 

131174/TJDF, já transitada em julgado. É firme a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 6º, caput, da Lei 

11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial 

suspende o curso de todas as ações e execuções em face do devedor, 

exceto da ação em que se demande quantia ilíquida que terá 

prosseguimento no juízo no qual estiver se processando (§ 1º). 

Ultrapassada, contudo, a fase de apuração e liquidação da indenização, 

os valores apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da 

recuperação judicial para posterior pagamento. (...) Registre-se, por fim, 

que se o crédito executado não constar do plano de reorganização, deve 

o credor habilitarse nos autos da recuperação, porquanto seu crédito já 

existia na data do pedido de recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05 

- CC 114.952/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE OS AUTOS DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA NAS CONTAS 

BANCÁRIAS DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR, AI 

7792070, 10ª Câmara Cível, Relator Denise Antunes, j. 3 de Maio de 2012) 

Como bem explanado pelo administrador judicial em manifestação de fls. 

532, no caso em apreço deveria o exequente, munido do título executivo, 

ajuizar perante o juízo da recuperação judicial nova ação, sendo esta de 

habilitação de crédito, nos termos do art. 8º ou 10, a depender do prazo 

em que seria requerida referida habilitação. Pelo exposto, DETERMINO a 

suspensão da presente demanda, devendo o exequente habilitar seu 

crédito (art. 10, §6º, LF), bem como nos termos do artigo 6º, caput, da Lei 

11.101/05, determino a suspensão do prazo prescricional da presente 

execução. Uma vez preclusa, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório até término do prazo previsto para cumprimento do plano de 

recuperação judicial. Após, VISTA à exequente para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-98.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM CELULAR S/A (OI S/A) (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA (ADVOGADO(A))
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OSVALDO BARBOSA DO AMARAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-89.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 
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competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010698-93.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCIO MOREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-33.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA DA SILVA PELACANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 
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própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010375-54.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA VARCONTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010292-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DIAS (EXEQUENTE)

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

AMANDA, é depois. Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador 

do crédito existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, 

tem-se que cabe ao exequente empreender diligência no sentido de 

habilitar seu crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim 

de que este seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. 

Neste caso, aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: 

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse 

sentido: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 
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VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-28.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

MILTON PEREIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Os autos vieram conclusos para análise do pleito de id nº 

11931183 em que o executado alega ser o bem penhorado de família, 

requerendo, portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade e baixa do 

registro de penhora junto ao Cartório. Intimado para manifestar acerca do 

pleito do executado, o exequente afirma ser possível a penhora do bem, 

conquanto se tratar de execução de sentença penal condenatória. 

Vieram-me os autos conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO 

E DECIDO. O bem de família, assim entendido o imóvel em que reside o 

executado com a família, é insuscetível, em regra, de penhora, nos moldes 

do art. 1º da Lei 8.009/90, abaixo transcrito: Art. 1º O imóvel residencial 

próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá 

por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de 

outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam 

seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 

Também preceitua o art. 5º da citada Lei: Art. 5º Para os efeitos de 

impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único 

imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia 

permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, 

ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido 

registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do 

Código Civil. Terá o devedor o direito de permanecer com a propriedade e 

posse de seu único imóvel para que nele continue a morar, desde que 

prove que esse imóvel é realmente utilizado como residência. Provado que 

o imóvel se presta como residência do devedor, o credor deverá se valer 

de outros bens, se encontrá-los, para a tentativa de penhora. Não 

obstante, a mesma lei prevê as exceções em que o referido bem de família 

poderá ser penhorado, diante do caráter do débito que é executado. 

Vejamos o que apregoa o art. 3º, e seus incisos: “Art. 3º A 

impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, 

fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - 

pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção 

ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos 

em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, 

resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o 

devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em 

que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei nº 13.144 de 

2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e 

contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de 

hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela 

entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para 

execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização 

ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança 

concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei nº 8.245, de 1991) 

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se 

insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a 

residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga. § 1º Neste 

caso, poderá o juiz, na respectiva ação do credor, transferir a 

impenhorabilidade para a moradia familiar anterior, ou anular-lhe a venda, 

liberando a mais valiosa para execução ou concurso, conforme a 

hipótese. § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos 

bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área 

limitada como pequena propriedade rural.” É cediço que, para que seja 

descaracterizada a penhora, deve o executado comprovar a incidência da 

proteção legal, consoante disposto no art. 373 do CPC. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que o executado, em id nº 11931272, 

acostou aos autos certidão negativa do Cartório, a qual informa que o 

único bem imóvel em nome da executada é o que fora objeto da 

constrição, ficando assim clarividente que se trata, de fato, de bem de 

família. Entretanto, a exequente lança mão da exceção prevista no art. 3º, 

inciso VI (por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução 

de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou 

perdimento de bens), para possibilitar a efetivação da penhora do referido 

bem, ainda que seja, de fato, bem de família. É cediço que devido aos 

efeitos dessa sentença (art. 91, I, do Código Penal, e art. 63 do Código de 

Processo Penal), a vítima do crime poderá propor contra o condenado a 

respectiva execução para se ressarcir dos danos causados, cujos 

valores normalmente são apurados em liquidação de sentença. Nessa 

execução poderá ser penhorado o único bem imóvel residencial do 

devedor. Cotejando as provas amealhadas aos autos com a tese 

levantada pela exequente em id nº 15126777, é de merecer acolhimento, 

conquanto a exceção por ela aduzida seja aplicável ao presente caso. 

Ora, volvendo o olhar à sentença de mérito proferida no feito e a 

contrapondo com a sentença penal, já transitada em julgado, prolatada nos 

autos sob código 135132, verifica-se que se tratam dos mesmos fatos 

que ensejaram a reparação pelos danos morais sofridos pelo exequente. 

Nessa toada, vislumbro que é devida a penhora do referido bem, tendo em 

vista que fora justamente em razão da condenação da autora na seara 

criminal que dera causa á propositura da presente ação cível para que a 

mesma fosse compelida ao pagamento dos danos á que o autor fora 

submetido. Nesse sentido: “FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

ANTERIOR PROCESSO PENAL. PENHORA DE IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. 

POSSIBILIDADE. EXCEÇÕES PREVISTAS EM LEI. O pedido de gratuidade 

de justiça ainda não foi apreciado na origem, motivo pelo qual se defere o 

benefício tão somente para o conhecimento do presente recurso, para que 

não haja afronta ao acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição. Caso 

em que a penhora é decorrente de cumprimento de sentença de processo 

penal anterior, onde restou reconhecida a prática criminosa pela parte 

agravante. Exceção legal à impenhorabilidade do bem de família- artigo 3º, 

inciso VI da Lei nº 8.009/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70076655760, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 15/02/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - 

PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL - IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - 

POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 843 DO NCPC - ALEGAÇÃO DE 

BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - DESCABIMENTO - EXCEÇÃO 

PREVISTA NO ART. 3º DA LEI Nº 8.009/1990 - REPARAÇÃO DECORRENTE 

DE ILÍCITO PENAL - A impenhorabilidade do bem de família é excepcionada 

para o caso de execução de sentença penal condenatória a 

ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, na forma do art. 3º da 

Lei nº8.009/1990. Imóvel constituído em condomínio, tendo a executada a 

fração ideal de 1/3 do bem. Coproprietário que possui outros imóveis. 

Condição de bem de família não comprovada. Penhora da integralidade do 

bem. Possibilidade. Valor das cotas partes dos condôminos que devem 

recair sobre o produto da alienação judicial do bem, conforme estabelecido 

no art. 843 do Código de Processo Civil. Negado provimento ao recurso. 

(0038631-18.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTODes(a). EDSON 

AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 27/09/2017 - DÉCIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL)” Assim, a despeito de o executado ter se incumbido do 
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ônus de demonstrar que seu bem é de família, em contrapartida o 

exequente comprovou ser aplicável a exceção disposta no art. 3º, inciso 

VI, da Lei 8.009/90, sendo assim devida a manutenção da penhora 

realizada. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de desconstituição da 

penhora levada a efeito em id nº 12175650, e DETERMINO seja cumprida 

as demais determinações posteriores à penhora e avaliação do imóvel em 

voga. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 

15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARCEILTON PAIXAO (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000060-13.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCEILTON PAIXAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente 

MARCEILTON PAIXAO – promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida em seu nome 

no valor de R$173,47 (Cento e sessenta e três reais e quarenta e sete 

centavos). Contudo, alega que não reconhece a procedência. Pleiteia 

exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como 

indenização pelos danos morais. Deferida tutela antecipada. Citada a ré 

compareceu em audiência de conciliação que restou infrutífera, e 

apresentou contestação. No mérito aduziu pela existência de relação 

jurídica entre as partes e inadimplemento do autor. Impugnação pela 

autora, rechaçando a tese da ré. Os autos vieram conclusos. Eis o breve 

relato, em que pese dispensável. De pronto, compulsando os autos 

entendo que mister deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita diante 

da situação de insuficiência de recursos para arcar com as custas e 

despesas processuais. Não havendo preliminares e/ou prejudiciais a 

serem expurgadas, passo ao mérito da causa. Apensa para situar, a 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. MÉRITO Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado o autor 

aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao 

crédito, sem respaldo legal e prévia inclusão de qualquer empresa; de 

outro lado a empresa ré arguiu que houve uma contratação de produtos 

sem o devido pagamento, tendo indicado a linha de telefone número 

(65)999581706, habilitada dia 30/11/2015. No que tange à indicada 

negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por 

dívida inexistente. Em que pese a empresa ré ter referido como débitos 

advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado, apresentou sua 

defesa pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer 

documento, áudio, ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Exclusivamente mencionou sobre o produto mediante telas 

sistêmicas, produzidas e formatadas unilateralmente, ausente qualquer 

assinatura do autor. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve 

qualquer efetiva contratação de produto por parte do autor. Claramente 

que sem as devidas provas, quaisquer que sejam, tais como contrato com 

a assinatura, contratação mediante gravação do atendimento ou outro 

meio hábil a provar existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente 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. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

a demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome do autor. Saliente-se que o autor comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo do autor. Certo que 

está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda 

de inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na 

conduta da ré, falhou na sua prestação de serviços. 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. 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 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

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, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 
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satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, 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. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, julgo procedente o pedido para o efeito 

de condenar a ré: a) à declaração de nulidade da cobrança do débito 

objeto da demanda com exclusão do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito; b) à indenização a título de danos morais, 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 Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. SEM condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Mirassol D´Oeste, 15 de outubro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-83.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-05.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FRANCISCO QUIRINO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 15480857, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010065-43.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

VALERIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA (ADVOGADO(A))

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 15395301), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA COMAR BONFOCHI (REQUERENTE)

NATALIA MANTOVANNI BEATO (ADVOGADO(A))

JANIO SIDNEY BONFOCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 
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o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

NATALIA MANTOVANNI BEATO (ADVOGADO(A))

JULIANA COMAR BONFOCHI CAMPESATTO (REQUERENTE)

MARGIA IZABEL GIACOMAZZI CAMPESATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-59.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES (REQUERENTE)

MERCIA VILMA DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada a tanto 

(ID 14761129), não acostou aos autos todos os documentos necessários 

para o prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente 

mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 15240170), diante da ausência 

de emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, 

nos moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. 

Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. 

P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

15239863), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 
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distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 08 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

VERONICA APARECIDA TRABUCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou, entrementes intimada (ID 

14747670), aos autos todos os documentos necessários para o 

prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente mesmo 

intimado, quedou-se silente (id nº 15239330), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR NUNES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITAL FOTOS E IMPRESSOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 15124614). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ISABEL CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAPAJOS LAR CENTER - IND E COM DE ARTIGOS DE VIDRACARIA E 

MARMORARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 15124460). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-78.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 15079433, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 08 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-93.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

IZABEL COUTINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 
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perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLANGE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 

Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DEUVANINO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 550,23 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 14699795 e o 

Cálculo de ID. 15459717 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 15 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-20.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o fato gerador do crédito 

existente nos autos fora fundado anteriormente a 20/06/2016, tem-se que 

cabe ao exequente empreender diligência no sentido de habilitar seu 

crédito junto ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este 

seja devidamente adimplido dentro do prazo recuperacional. Neste caso, 

aplica-se a regra do Enunciado 51 do Fonaje, o qual dispõe: ENUNCIADO 

51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Nesse sentido: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXECUÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE 

HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA VIA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O crédito constituído em favor 

do exequente por meio de título judicial não pode, no caso concreto, ser 

executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é incompetente para 

fazê-lo, eis encontrar-se a empresa executada em processo de 

recuperação judicial, o que impõe ao autor a habilitação de seu crédito 

perante o juízo falimentar, por ter sido constituído em data anterior ao 

ingresso daquela ação. 2. Cabe analogia ao Enunciado nº 51 do FONAJE 

que dispõe que "os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria." Assim, correta a decisão que extinguiu o feito, devendo 

o credor habilitar seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial da executada. Sentença confirmada por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004213625, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da 

Silva Ribeiro, Julgado em 23/05/2013) IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO 

EXECUTIVO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO 

PELA VIA PRÓRIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71003756954, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 12/12/2012) IMPUGNAÇÃO 

À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA RÉ EM 
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENUNCIADO 51 DO FONAJE. TÍTULO 

EXECUTIVO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PERANTE O 

JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PELA 

VIA PRÓRIA. 1. Ainda que a hipótese dos autos não conste do rol do art. 

52, IX, da Lei nº 9.099/95, a pretensão de extinção da execução poderia 

ser aventada até mesmo por simples petição, ou reconhecido ex officio 

pelo Juízo, uma vez que o crédito constituído em favor da recorrente não 

pode ser executado perante o Juizado Especial Cível, o qual é 

incompetente para fazê-lo. 2. Dispõe o Enunciado nº 51 do FONAJE que 

“os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” Assim, correta a decisão que determinou o levantamento da 

penhora, devendo a credora habilitar seu crédito junto ao Juízo onde 

tramita a recuperação judicial da executada. TJRS, Recurso Cível 

71003556099, 1ª Turma Recursal, Relator Ricardo Torres Hermann, j. 

10/05/2012). Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito sem rescolução de 

mérito ante a incompetência deste juízo para prosseguimento dos atos 

expropriatórios em face da executada que está em processo 

recuperacional, devendo a exequente seguir o procedimento apto à 

habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional. EXPEÇA-SE a 

competente certidão de crédito no valor apontado pela exequente. Após, 

ARQUIVE-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 09 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001381-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

STEPHANE DA SILVA SANCHES PEREIRA (REQUERENTE)

DEYVISON BARRETO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de ID. 15896988, bem como da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial, Data: 06/02/2019 Hora: 14:00. Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

WILSON BOTELHO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 06 de Fevereiro de 2019 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

WESLE ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

15000624), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOZENI DE ANDRADE GOMES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

15000574), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 05 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CARLOS FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CARLOS FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))
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Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

BENEDITO CARLOS FERREIRA DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 05 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA FERNANDA LENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749990), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

TATIELI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749960), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA FERNANDA LENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749924), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

JONAS PEDRO DIDONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749874), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 261 de 465



considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749836), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-91.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

LORIVAL GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749780), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-39.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

LUCAS ANDRE SIMIONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749747), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI APARECIDA SIMIONI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749692), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749643), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

SIRLEI APARECIDA SIMIONI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749613), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SOEVELY SIQUEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749565), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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FABIANA MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELY TELES DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 04 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

GLEICIELI NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PARAISO DAS FOTOS XXX STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem 

delongas, verifica-se que a autora não acostou aos autos todos os 

documentos necessários para o prosseguimento do feito. Assim, 

considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se silente (id nº 

13749411), diante da ausência de emenda da petição inicial, a extinção do 

feito é medida que se impõe, nos moldes do art. 321, parágrafo único, e 

art. 330, I, ambos do CPC. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão 

por que, nos termos do art. 485, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, determinando o cancelamento da 

distribuição. Sem custas. P.R.I.C. Transitada em julgado a sentença, ao 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010319-89.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO PEREIRA MENDES JUNIOR (EXEQUENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

ADELMO GOES EMERICK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MONTEIRO PORTELA (ADVOGADO(A))

JURANDIR DE SOUZA FREIRE (ADVOGADO(A))

INSTITUTO CIDADES - CENTRO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ESTATISTICA E SOCIAL (EXECUTADO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 13522463). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 04 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-65.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR GONCALO CINTRA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

WAGNER PERUCHI DE MATOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 13605240), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 
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execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000662-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GABRIEL MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 04 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-82.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010054-82.2014.8.11.0011. REQUERENTE: VALMIR SOARES VICTOR 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 11604255) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010137-06.2011.8.11.0011. REQUERENTE: EUNICE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15465291) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

3 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ALESSANDRO TRINDADE FERNANDES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95. De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. O autor perseguia prestação juridiscional para 

ver sua pretensão satisfeita, todavia, pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“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).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 
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Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 03 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-58.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. DOS SANTOS RODRIGUES - ME (REQUERENTE)

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 12902087, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINILDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante 

a informação de id nº 12865796, nos termos do art. 19, §2º da Lei 

9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora encontrada no 

endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-57.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERGIO PEREIRA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 12821434, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação 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 o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010023-91.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E F DE LIMA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, deixou de 

empreender esforços para localizar o executado, requerendo o 

arquivamento do feito (id. n.º 15471827), a extinção do feito é medida que 

se impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 08 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALINE ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADALBERTO MOREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

PROBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010089-71.2016.8.11.0011. REQUERENTE: EVA ALINE ROCHA 
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CARVALHO REQUERIDO: PROBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COLCHÕES, LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15465292) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-73.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010451-73.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ELAINE MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15465595) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-26.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN B DE SOUZA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010092-26.2016.8.11.0011. REQUERENTE: EDIVAN B DE SOUZA 

CONFECCOES - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15465619) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-94.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAISE SOUZA DALMORO (REQUERENTE)

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 12056536), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 03 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

DAYANE TAMARA GAETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000230-19.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DAYANE TAMARA GAETA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 
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executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 15464315) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-62.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

CLEITON DOS SANTOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010055-62.2017.8.11.0011. REQUERENTE: CLEITON DOS SANTOS 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15464314) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA (REQUERENTE)

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010061-69.2017.8.11.0011. REQUERENTE: NEUZENIR SILVA DE ABREU 

OLIVEIRA REQUERIDO: NATURA COSMETICOS S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15464335) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

2 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-16.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. DALVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

VIVIANE SOUZA DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUARTE NUNES (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Considerando que o exequente mesmo intimado, quedou-se 

silente (id. n.º 13668966), diante da ausência de bens passíveis de 

penhora em nome do executado, a extinção do feito é medida que se 

impõe, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95. Vejamos: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Acerca do encimado, já se 

julgou: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA CÍVEL. EXEQUENTE INTIMADO POR PUBLICAÇÃO. INÉRCIA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 53, § 4º, DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL - ART. 51, § 1º. LEI N. 9.099/1995. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 267, III, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA.1. O PROCESSO NOS JUIZADOS ESPECIAIS É 

INFORMADO PELOS PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, 

ORALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL - PRINCÍPIOS DECORRENTES DA 

GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL EXPRESSA NO ART. 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 2. A LEI Nº 9.099/1995, EM 

SEU ARTIGO 53, § 4º, DETERMINA QUE, NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR 

OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO 

AUTOR. 3. O ART. 51, § 1º, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO INDEPENDERÁ, EM QUALQUER HIPÓTESE, DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ASSIM, EM RAZÃO DO 

REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 9.099/1995, NÃO SE APLICA O ART. 

267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, SENDO DESNECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQÜENTE. 4. FORTE NESSAS RAZÕES 

CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS OU HONORÁRIOS, À AUSÊNCIA DE 

CONTRARRAZÕES. DECISÃO PROFERIDA CONFORME REGRA DO 

ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95.( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado 

Especial : ACJ 20111010014165 DF 0001416-21.2011.8.07.0010, Orgão 

Julgador 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Publicação Publicado no DJE : 16/08/2013 . Pág.: 250, Julgamento 6 de 

Agosto de 2013, Relator JOÃO FISCHER)”. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

processo de execução, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. SEM 

custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 04 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-74.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

DESINAI DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000388-74.2017.8.11.0011. REQUERENTE: DESINAI DOS SANTOS 

SILVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 15039889) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 
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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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-75.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010080-75.2017.8.11.0011. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 15040470) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-97.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GONCALVES ROSA (REQUERENTE)

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010398-97.2013.8.11.0011. REQUERENTE: JACQUELINE GONCALVES 

ROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15109416) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

28 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-18.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000340-18.2017.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIO EDUARDO 

NOGUEIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15040394) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

28 de setembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010105-93.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010105-93.2014.8.11.0011. REQUERENTE: APARECIDA MARIA OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos 

executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que 

a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação (id 15040392) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-97.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILLA HELENA FERNANDES FERREIRA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010042-97.2016.8.11.0011. REQUERENTE: KEILLA HELENA FERNANDES 

FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de 

extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do 

CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando 

for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15224265) e, via de consequência, a 

extinção da execução por pronunciamento judicial que declare tal 
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situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o 

cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-25.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO JOSE FIORIM (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. De 

pronto, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores 

delongas. O autor perseguia a prestação jurisdicional, todavia, deixou de 

promover o regular prosseguimento do feito, embora devidamente intimado 

(id de n. 15185126). Assim, a ausência de impulso processual da parte 

autora, implica extinção anômala do processo, "ex vi" do art. 485, inciso 

VI, do NCPC. Nesse sentido: “TJ-DF - Apelação Cível APC 

20140710392026 (TJ-DF) Data de publicação: 24/06/2015 Ementa: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMANDO JUDICIAL 

DESATENDIDO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Se a parte se mantém inerte em atender à determinação 

judicial para dar prosseguimento ao feito, deixando de indicar o correto 

endereço do réu ou de converter a demanda em execução, a extinção do 

processo é medida que se impõe, ante a falta de interesse de agir, nos 

termos do art. 267 , VI, do CPC . 2. Recurso conhecido e desprovido.” 

(negritos nossos) Diante disso, não resta outra alternativa senão JULGAR 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 08 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000008-51.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JULIANA FERNANDES SA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação (id 15274801) 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 o art. 924, e o 

art. 925, estes últimos do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 

15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-41.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA CARVALHO FURLAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010188-41.2016.8.11.0011. REQUERENTE: ANA LUIZA CARVALHO 

FURLAN REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Como 

de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação (id 

15274791) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDINA APARECIDA AGUILERA (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010333-34.2015.8.11.0011. REQUERENTE: EDEVALDINA APARECIDA 

AGUILERA REQUERIDO: DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA 

INTIMA LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação (id 

15040224) 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 o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. 

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.C. Após o 

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

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

RUBSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 
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1000072-27.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RUBSON FARIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Analisando a preliminar suscitada pela requerida, de 

ausência de comprovante de endereço da autora, vislumbro que sem 

razão a requerida, tendo em vista que tal documento fora devidamente 

juntado em ID 11668431 - Pág. 7, bem como pela simples análise dos 

documentos anexos à exordial conclui-se que o mesmo encontra-se em 

nome da genitora do autor. Assim, rejeito a preliminar vindicada. No mérito, 

o pedido inicial deve ser julgado procedente. Explico. 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. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo requerido, 

consoante se observa dos documentos acostados na inicial, mesmo 

nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a requerida 

sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer provas 

com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Ademais, saliento que as contestações apresentadas em ID 13579707 a 

13579763 não se referem ao presente feito, pois trazem como parte 

pessoa diversa do requerente. Desta feita, restou devidamente 

demonstrado a cobrança indevida, visto que a requerida não se 

desincumbira do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo 

crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova 

diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou dos serviços ora 

cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise 

dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 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. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. 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 as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 
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(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

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$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a requerida TELEFONICA BRASIL S.A., ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora 

RUBSON FARIAS DOS SANTOS, no valor de R$ 3.000,00 (três 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, julgando extinto o presente feito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DECLARO 

INEXISTENTE o débito ensejador da inserção indevida, no valor de R$ 

120,97 (cento e vinte reais e noventa e sete centavos), ante a ausência 

de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a Secretaria da 

Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da inexistência do 

mencionado débito. 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. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000474-11.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA VANEIDE SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Em que pese o pleito de desistência formulado em ID 15228786, indefiro, 

uma vez que o Enunciado 90 do Fonaje é claro no sentido de que a 

desistência sem anuência do reclamado só é possível caso não houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o que restou claro nos 

presentes autos, conforme passo a decidir. Quanto à preliminar de 

ausência de juntada de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, tenho que não merece guarida, uma vez que 

totalmente destoante da realidade fática, notadamente em razão da autora 

ter juntado o comprovante de negativa em ID 12986068 que comprova a 

existência de anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes 

efetuada pela parte requerida. Ademais, descabida a exigência de que o 

comprovante de negativação seja emitido pelo balcão dos órgãos de 

restrição ao crédito, uma vez que os documentos juntados possuem 

presunção de legitimidade, cabendo à parte contrária demonstrar eventual 

inidoneidade dos mesmos. Referente à inversão do ônus da prova tenho 

que não se trata de tema a ser abordado em matéria de preliminar, por não 

ensejar a extinção do feito. Por outro lado, saliento que referido tema foi 

decidido na decisão liminar, razão pela qual, em caso de inconformidade 

deveria a requerida ter se valido do meio processual adequado para 

combate, visto que inexistente no ordenamento jurídico brasileiro em vigor 

previsão legal de “pedido de reconsideração”. Assim, REJEITO tal pleito. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. 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. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato quitado as 

faturas juntadas pela requerida, referentes ao “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP” (ID 14968281), as quais foram expedidas e 

assinadas em seu nome, contendo inclusive o número de seu RG, CPF, 

conforme informado pela reclamada. Além disso, verifico que a autora não 

justificou o porque de referido contrato estar em seu nome, quando 

afirmou na inicial não ter conhecimento da origem do débito, razão pela 

qual, presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou 

comprovar fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente 

que a negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e 

legítima, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar 
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parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do 

fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 

moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 14968276 para CONDENAR a parte 

autora MARIA VANEIDE SOARES ao pagamento do montante de R$ 481,94 

(quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), cuja 

contratação restou comprovada nestes autos, tudo com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO a requerente MARIA 

VANEIDE SOARES ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, ao 

pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMI DOS REIS PEREIRA (REQUERENTE)

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000422-15.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOEMI DOS REIS PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 
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julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

No que se refere à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que 

apesar do requerido discorrer acerca da necessidade de prova da 

incapacidade financeira do autor, ressalto que a declaração assinada 

possui presunção de veracidade, só podendo ser confrontada quando 

houve indícios que demonstre o contrário. Assim, trata-se de ônus também 

da parte requerida apresentar os indícios de prova a fim de embasar seu 

pleito de impugnação à concessão da gratuidade da justiça, para 

possibilitar melhor análise por este juízo. Entretanto, tendo apenas 

apresentado argumentos desprovido de conteúdo probatório, AFASTO 

referida preliminar. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

improcedente. Explico. 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. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que a requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu 

favor, visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter de fato 

quitado os valores do “Cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal” 

(ID 14579104), o qual fora expedido e assinado em seu nome, contendo 

inclusive o número de seu CPF, conforme informado pela reclamada. Além 

disso, verifico que o autor não justificou o porque de referido contrato 

estar em seu nome, quando afirmou na inicial não ter conhecimento da 

origem do débito, razão pela qual, presume-se verdadeira as alegações da 

reclamada, que logrou comprovar fato extintivo do direito alegado na 

exordial. Assim, clarividente que a negativação enviada pela demandada é 

perfeitamente cabível e legítima, porquanto estar apenas exercendo seu 

regular direito ao cobrar parcela atrasada. Vê-se, pois, que caberia à 

autora a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a 

dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a 

inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada 

demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente 

devida a cobrança efetuada. Assim, completamente ausente de 

plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante, devendo a 

presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 

moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
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ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. CONDENO a parte 

requerente JOEMI DOS REIS PEREIRA ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% (um por cento) do valor 

da demanda, pela caracterização de litigância de má-fé, na presente 

demanda. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

JERFIS DA SILVA TAMBOLIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000073-12.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JERFIS DA SILVA TAMBOLIM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Analisando a preliminar suscitada pela requerida, de ausência de 

comprovante de endereço da autora, vislumbro que sem razão a 

requerida, tendo em vista que tal documento fora devidamente juntado em 

ID 11668440 - Pág. 4, bem como pela simples análise dos documentos 

anexos à exordial conclui-se que o mesmo encontra-se em nome da 

genitora do autor. Assim, rejeito a preliminar vindicada. Referente à 

inversão do ônus da prova tenho que não se trata de tema a ser abordado 

em matéria de preliminar, por não ensejar a extinção do feito. Por outro 

lado, saliento que referido tema foi decidido na decisão liminar, razão pela 

qual, em caso de inconformidade deveria a requerida ter se valido do meio 

processual adequado para combate, visto que inexistente no ordenamento 

jurídico brasileiro em vigor previsão legal de “pedido de reconsideração”. 

Assim, REJEITO tal pleito. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado 

procedente. Explico. 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. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 

provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Do 

Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar 
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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. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra 

que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, porquanto 

nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. Assim, apesar 

da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos seus atos, a sua 

responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou demonstrada de 

forma estreme de dúvidas. 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 as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 

QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

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). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, confirmando a tutela alhures deferida, para condenar a requerida 

TELEFONICA BRASIL S.A., ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados à autora JERFIS DA SILVA TAMBOLIM, 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, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 690,52 (seiscentos e noventa reais e 

cinquenta e dois centavos) e R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos), 

ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo a 

Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao crédito acerca da 

inexistência do mencionado débito. 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. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o 

trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de outubro de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-74.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL BRANDINI DA SILVA (REQUERENTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FRANCIS SILVA (ADVOGADO(A))

ADETEC ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROSANGELA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010535-74.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIEL BRANDINI DA SILVA 

REQUERIDO: ADETEC ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 

9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso 

em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Em análise das preliminares suscitadas, verifico que a 

alegação de prescrição da pretensão objeto dos presentes autos merece 

acolhida, eis que ao caso aplica-se a regra do art. 27 do CDC, a qual 
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estabelece que: Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Assim, considerando que o contrato fora 

entabulado em 26/02/2010 e a presente demanda fora ajuizada apenas em 

06/09/2016, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. 

Posto isso, DECLARO PRESCRITO a pretensão autora, com fulcro no art. 

206, §5º, I, do CC e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 487, II, 

do CPC. 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.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HELTON JONNY ZARZENON DE SOUSA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000529-59.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HELTON JONNY ZARZENON 

DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e 

decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o 

julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do 

CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não houver 

necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Quanto à preliminar de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, 

tenho que não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da 

realidade fática, notadamente em razão da autora ter juntado o 

comprovante de negativa em ID 13163750 que comprova a existência de 

anotação de seu nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte 

requerida. No que tange ao não cabimento de inversão do ônus da prova, 

consoante já sobejamente apreciado em sede de recebimento da inicial (ID 

13397666), não merece próspero. Assim, ultrapassadas as preliminares 

arguidas e estando o feito maduro, ao mérito da causa. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Explico. 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. Não obstante os 

argumentos lançados na exordial e ratificados na impugnação à 

contestação, depreende-se dos autos que a requerente que não logrou 

em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do 

ônus da prova deferido em seu favor, visto que não se desincumbiu do 

encargo de provar ter de fato quitado as faturas juntadas pela requerida, 

referentes ao “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” (ID 

15130620), as quais foram expedidas e assinadas em seu nome, 

contendo inclusive o número de seu RG, CPF, conforme informado pela 

reclamada. Além disso, verifico que a autora não justificou o porque de 

referido contrato estar em seu nome, quando afirmou na inicial não ter 

conhecimento da origem do débito, razão pela qual, presume-se 

verdadeira as alegações da reclamada, que logrou comprovar fato 

extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a 

negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, 

porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela 

atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 
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moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 15130588 para CONDENAR a parte 

autora HELTON JONNY ZARZENON DE SOUSA ao pagamento do montante 

de R$ R$ 140,83 (cento e quarenta reais e oitenta e três centavos), cuja 

contratação restou comprovada nestes autos, tudo com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. CONDENO o requerente HELTON 

JONNY ZARZENON DE SOUSA ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, 

ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 

outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000795-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDMAR MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De 

proêmio, cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 

355 “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução do mérito, quando: I- não houver necessidade de produção de 

outras provas;”. O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre 

a questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar 

de que a autora não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que não merece 

guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade fática, 

notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de negativa 

em ID 13897115 que comprova a existência de anotação de seu nome no 

cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. Não assiste 

razão também à demandada, quanto ao não cabimento da inversão do 

ônus da prova, eis que presentes os requisitos a tanto, consoante 

apreciado em sede liminar. Não havendo mais preliminares e/ou 

prejudiciais a serem expurgadas, ao mérito da causa. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. Explico. 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. Não obstante os 

argumentos lançados na exordial e ratificados na impugnação à 

contestação, depreende-se dos autos que a requerente que não logrou 

em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mesmo com a inversão do 

ônus da prova deferido em seu favor, visto que não se desincumbiu do 

encargo de provar ter de fato quitado as faturas juntadas pela requerida, 

referentes ao “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” (ID 

15136564), as quais foram expedidas e assinadas em seu nome, 

contendo inclusive o número de seu RG, CPF, conforme informado pela 

reclamada. Além disso, verifico que a autora não justificou o porque de 

referido contrato estar em seu nome, quando afirmou na inicial não ter 

conhecimento da origem do débito, razão pela qual, presume-se 

verdadeira as alegações da reclamada, que logrou comprovar fato 

extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a 

negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, 

porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela 

atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 
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NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado a 

fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 

moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 

prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, revogando a liminar alhures deferida, e PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado em ID 15136295 para CONDENAR a parte 

autora EDMAR MARQUES ao pagamento do montante de R$ 133,60 (cento 

e trinta e três reais e sessenta centavos), cuja contratação restou 

comprovada nestes autos, tudo com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. CONDENO a requerente EDMAR MARQUES ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, ao pagamento de 1% 

(um por cento) do valor da demanda, pela caracterização de litigância de 

má-fé, na presente demanda. Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000333-89.2018.8.11.0011. REQUERENTE: NILOMAR MARQUES DA 

CUNHA REQUERIDO: LUCIANA POSSAVATIS Vistos. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95, 

fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar que o caso em 

comento comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do inciso I 

do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando: I- não 

houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, 

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Não havendo preliminares e/ou prejudiciais de mérito a 

serem expurgadas, ao mérito causae. No mérito, o pedido inicial deve ser 
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julgado procedente. Explico. 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. 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 tranquilidade, 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. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

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 responsabilidade civil. Apesar da tentativa da ré de se eximir da 

responsabilidade pelos seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do 

que se pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas pelos 

documentos juntados na exordial, especificamente pelo de ID 12622768 

que demonstra claramente os termos utilizados pela reclamada para ferir a 

imagem do autor em rede social. A tese defensiva da requerida de que a 

crítica foi dirigida ao requerente na qualidade de pessoa pública, e por isso 

não passível de indenização por danos morais, não merecem guarida, uma 

vez que pelos termos utilizados pela reclamada não se conclui que a 

ofensa está ligada à pessoa pública, mas sim quanto à sua pessoa natural 

e humana. Assim, no caso em concreto tem-se que a crítica não se limita à 

função pública exercida pelo autor, pelo contrário, possui aspecto 

teleológico de ofensa pessoal, ao comparar o ser humano a dejeto 

fisiológico do tubo digestivo dos animais, o que configura notória afronta à 

dignidade da pessoa humana, além de exposição à situação humilhante e 

vexatória. Nesse sentido: Indenização por danos morais. Publicação de 

matéria em jornal local. Órgão de imprensa equiparou o apelado a poste. 

Direito de manifestação ou informação não admite ofensa à honra. 

Expressão utilizada pelo recorrente afrontou a dignidade da pessoa 

humana e expôs o recorrido à situação vexatória. Pessoa pública está 

sujeita a criticas, no entanto, a honra não pode ser atingida. Matéria 

publicada demonstra excesso e ultrapassa o exercício do direito de 

informação. Apelo desprovido. (TJSP, APL 826195120048260000, 4ª 

Câmara de Direito Privado, Relator Natan Zelinschi de Arruda, j. 4 de 

agosto de 2011) Igualmente sem respaldo o argumento de liberdade de 

expressão, uma vez que é entendimento pacificado pelo STF de que a 

liberdade de expressão encontra limite no direito à honra, à intimidade e 

imagem da pessoa, por não se tratar de direito absoluto, senão vejamos: 

Ação originária. Fatos incontroversos. Dispensável a instrução probatória. 

Liberdade de expressão limitada pelos direitos à honra, à intimidade e à 

imagem, cuja violação gera dano moral. Pessoas públicas. Sujeição a 

críticas no desempenho das funções. Limites. Fixação do dano moral. 

Grau de reprovabilidade da conduta. Fixação dos honorários. Art. 20, § 3º, 

do CPC. 1. É dispensável a audiência de instrução quando os fatos são 

incontroversos, uma vez que esses independem de prova (art. 334, III, do 

CPC). 2. Embora seja livre a manifestação do pensamento, tal direito não é 

absoluto. Ao contrário, encontra limites em outros direitos também 

essenciais para a concretização da dignidade da pessoa humana: a 

honra, a intimidade, a privacidade e o direito à imagem. 3. As pessoas 

públicas estão sujeitas a críticas no desempenho de suas funções. 

Todavia, essas não podem ser infundadas e devem observar 

determinados limites. Se as acusações destinadas são graves e não são 

apresentadas provas de sua veracidade, configurado está o dano moral. 

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar o grau de 

reprovabilidade da conduta. 5. A conduta do réu, embora reprovável, 

destinou-se a pessoa pública, que está sujeita a críticas relacionadas com 

a sua função, o que atenua o grau de reprovabilidade da conduta. 6. A 

extensão do dano é média, pois apesar de haver publicações das 

acusações feitas pelo réu, foi igualmente publicada, e com destaque (capa 

do jornal), matéria que inocenta o autor, o que minimizou o impacto das 

ofensas perante a sociedade. 7. O quantum fixado pela sentença (R$ 

6.000,00) é razoável e adequado. 8. O valor dos honorários, de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, está em conformidade 

com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC. 9. O valor dos 

honorários fixados na reconvenção também é adequado, representando a 

totalidade do valor dado à causa. 10. Agravo retido e apelações não 

providos. (STF, AO 1390, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 

julgado em 12/05/2011, DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011 

EMENT VOL-02576-01 PP-00017 RDDP n. 104, 2011, p. 144-150) Assim, 

próspera a tese do autor. 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 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, recaindo-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. Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, LUCIANA POSSAVATIS, 

ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, 

NILOMAR MARQUES DA CUNHA, 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. Em consequência. JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

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). Aguarde o lapso temporal 

devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis, 

certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE DA SILVA (REQUERENTE)

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000221-23.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SUELENE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 
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havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, o pedido inicial deve 

ser julgado improcedente. 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. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial e ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos 

autos que a requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu 

favor, visto que não se desincumbiu do encargo de provar que o número 

da unidade consumidora que gerou a negativação destoa do endereço 

que a ré logrou comprovar que a autora residia em Cuiabá. Além disso, 

verifico que apesar de ter a autora alegado em impugnação que não 

afirmou que nunca residiu em Cuiabá, na inicial houve sim a afirmativa de 

que “a promovente nunca residiu em tal localidade”, razão pela qual, 

presume-se verdadeira as alegações da reclamada, que logrou comprovar 

fato extintivo do direito alegado na exordial. Assim, clarividente que a 

negativação enviada pela demandada é perfeitamente cabível e legítima, 

porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao cobrar parcela 

atrasada. Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato 

constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, 

do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, 

sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito 

do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO COM 

ATRASO. COBRANÇAS FINANCEIRAS. COBRANÇA DEVIDA. ATO ILÍCITO 

NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso 

para reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação, a fim 

de que seja condenada a ré à restituição em dobro dos valores cobrados, 

supostamente a maior, e à indenização a título de danos morais. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima de suas alegações, nos termos do art. 333, inciso I, 

do CPC. Não se configura ato ilícito praticado pela ré passível de 

indenização ou restituição, uma vez que essa cobrou, sob o título de "itens 

financeiros" os encargos relativos ao pagamento realizado com atraso da 

fatura do mês antecedente, conforme se verifica às fls. 16 e 21. Em 

relação às faturas de fls. 15, 17, 18, 19, 20 cabia à parte autora 

demonstrar a irregularidade da cobrança, acostando a prova da regular 

realização do pagamento da fatura imediatamente anterior. Não o fazendo, 

torna-se inviável o reconhecimento da irregularidade das mesmas. Assim, 

deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os 

pedidos da inicial. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005489059, Primeira Turma... Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 02/09/2015).” “APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. MENSALIDADES EM ATRASO. COBRANÇAS 

DEVIDAS - NEGATIÇÃO DO NOME SPC/SERASA - DÉBITO EXISTENTE - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos termos do artigo 

333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o 

fato constitutivo do direito dele. O não pagamento da dívida enseja a 

inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por 

configurar exercício regular do direito do credor, não se podendo falar em 

dano moral indenizável. 2. Recurso improvido. (Tribunal de Justiça do Piauí 

TJ-PI - Apelação Cível : AC 00112937420118180140 PI 201300010048039, 

Orgão Julgador 2ª Câmara Especializada Cível Publicação 05/08/2015 

Julgamento 14 de Julho de 2015 Relator Des. José Ribamar Oliveira)” 

“AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ? COBRANÇA DEVIDA ? ATRASO NOS 

PAGAMENTOS ? INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES ? 

VALORES DEVIDOS ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? CULPA 

EXCLUSIVA DOS AUTORES ? SENTENÇA DE MANTIDA. Recurso 

conhecido e improvido. Diante do exposto, resolve esta Turma Recursal, 

por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe 

provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0001619- 55.2014.8.16.0162/0 - Sertanópolis - Rel.: Marco VinÃcius 

Schiebel - - J. 17.02.2016)” Desse modo, não obstante a inversão do ônus 

da prova, a requerida logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão 

do requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a 

improcedência da demanda. Ademais, compulsando exaustivamente os 

autos, verifica-se que a autora ingressou com a presente actio mesmo 

não tendo efetuado os pagamentos anteriores em atraso e não ter quitado 

a fatura vencida, referente à notificação enviada pelo SERASA, ou seja, 

detinha consciência de que o referido aviso fora totalmente devido, uma 

vez que o pagamento foi feito com mais de 20 (vinte) dias de atraso, 

estando patente ao meu ver a litigância de má fé por parte da autora, nos 

moldes do artigo 80, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, senão, 

vejamos: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - 

alterar a verdade dos fatos; (...)”. Acerca da Litigância de má-fé, 

Humberto Theodoro Júnior (In Código de Processo Civil Anotado, 2016, p. 

97-98) afirma que se caracteriza quando ocorre a violação de deveres 

éticos do devido processo legal. Vejamos: “A configuração da litigância de 

má-fé decorre de infração praticada sobretudo contra os deveres éticos 

que não podem ser ignorados na função social do devido processo legal. 

Não seria um processo justo aquele que deixasse de exigir dos 

participantes da relação processual a fidelidade à boa-fé, à veracidade, 

ao uso regular das faculdades processuais e aos fins privados e sociais 

da lei. Todos os incisos do art. 80 correspondem a quebras do princípio da 

boa-fé no domínio do processo”. No mesmo sentido, são os seguintes 

arestos do Superior Tribunal de Justiça quando verificada a litigância de 

má-fé pela alteração da verdade dos fatos: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA 

JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. 1. Nos 

termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já 

decidida. 2. Inexiste erro material a ser sanado na via dos embargos de 

declaração, se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e 

objetivo sobre a matéria submetida à apreciação da Corte. 3. 

Reconhece-se a litigância de má-fé da parte que, mesmo após ter sido 

alertada por duas vezes, expõe os fatos em juízo em desconformidade 

com a verdade. Inteligência do art. 14, I, do Código de Processo Civil. 4. 

Embargos de declaração rejeitados e aplicada multa por litigância de 

má-fé. (EDcl nos EDcl no REsp 294.586/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 05/12/2006, p. 

241). (negritos acrescidos). DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ORDINÁRIA AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180-35/01. JUROS 

MORATÓRIOS. 12% AO ANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ART. 

17, II, C/C 18, CAPUT, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. As disposições contidas na MP 2.180-35/01, 

por terem natureza de norma instrumental, com reflexos na esfera 

jurídico-material das partes, somente são aplicáveis aos casos ajuizados 

posteriormente à sua vigência, ou seja, 24/8/01. Hipótese em que a ação 

foi ajuizada em 1995, pelo que os juros moratórios devem ser fixados no 

percentual de 12% ao ano. 2. Caracterizada a litigância de má-fé da 

embargante, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, é de rigor sua 

condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, 
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prevista no art. 17, II, c/c 18, caput, do CPC. 3. Agravo regimental 

improvido. (AgRg no REsp 857.051/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1). 

(negritos acrescidos). Dessa forma, como demonstrado alhures, a parte 

autora ingressou com a presente ação alterando a verdade dos fatos que, 

em tese, constituíam seu direito. Conforme demonstrado pela requerida 

inexistia o direito que fora pleiteado pela autora, eis que a cobrança fora 

totalmente legal, sendo inclusive dada baixa na pendência, não sendo 

efetivada a ameaça de negativação, caracterizando, portanto, a litigância 

de má-fé da parte autora. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, revogando a liminar alhures deferida. CONDENO a 

requerente SUELENE DA SILVA ao pagamento das custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. CONDENO a autora, ainda, 

ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da demanda, pela 

caracterização de litigância de má-fé, na presente demanda. Aguarde o 

lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido 

in albis e certificando o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010300-44.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: DENAIR ROSA DE MATOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante da 

informação de quitação do cumprimento de sentença formulado pelo 

exequente Denair Rosa de Matos da Cruz conforme indicado na id. 

9766443 e ratificado pelo executado na id. 15713627, donde se extrai que 

a demanda foi julgada parcialmente procedente para tão somente definir a 

exigibilidade do pagamento a título de danos materiais. Por tal razão, 

inexistindo necessidade de prolongamento do feito no que toca ao mérito, 

visto que já satisfeito, como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924, II do CPC/15[1], sendo certo 

que a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação 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 no que toca à condenação em danos materiais, nos termos do o 

art. 924, e o art. 925[2], estes últimos do CPC. Sem custas, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Superada a questão meritória, há que 

se analisar as questões acessórias pendentes. Explico. Quando da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela na id. 5201215 definiu-se 

que qualquer descumprimento ensejaria a penalidade de multa diária, 

senão vejamos: “Face ao exposto e com arrimo no art. 273, caput, inciso I 

usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, CONCEDO initio litisa 

TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido Liminar, para que a 

empresa OI S/A se ABSTENHA de efetuar cobranças referente ao serviço 

?DIVERSAS OUTRAS EMPRESAS ? ANTÍVIRUS+BACKUP+EDUCA?, 

referente ao número (65) 3241-4253,sob pena de multa diária, em caso de 

descumprimento.” E com o desenrolar do feito, foram esses os comandos 

da r. sentença que emanou a obrigação satisfeita de id. 5201323, in 

verbis: “(...)Lado outro, no tocante ao pedido de dano material, entendendo 

que a sua devolução deverá ocorrer de forma simples e não em sua dobra 

conforme pretende a parte demandante, vez que não ficou demonstrado a 

ma-fé da parte demandada, sendo que esta só veio tomar conhecimento 

da situação após o ajuizamento da presente ação. Ante ao exposto, 

confirmo os efeitos da tutela antecipada (evento 4) e, com fulcro no art. 

269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte 

promovente, sob os fundamentos acima transcritos. Julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos relativos ao dano moral, nos termos da fundamentação supra. 

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos no que toca a restituição 

do dano material, os quais deverão se da na forma simples, a serem 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, 

a partir da data do evento danoso.” Assim sendo, com a confirmação da 

liminar e caracterizada a mora quanto ao efetivo pagamento da obrigação, 

o Requerente apresentou embargos de declaração com o fito de sanar a 

omissão da quantificação do valor que deveria ter sido atribuído a título de 

multa, conforme ID. 5201339 e tal não fora atendido por força errônea da 

r. decisão de ID. 5201358, in verbis: “DENAIR ROSA DE MATOS DA CRUZ 

interpôs embargos de declaração contra a sentença prolatada no evento 

29, ao argumento de que a referida decisum foi omissa por não ter fixado 

o valor da multa para o caso de descumprimento da obrigação. RECEBO 

os embargos, por tempestivos, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

porquanto a sentença não comporta a omissão alegada, uma vez que se 

ateve aos contornos objevos da lide, decidindo a respeito de todos os 

pedido formulados pelo autor a inicial.” Pois bem. O art. 52, V da Lei n. 

9.099/95 dispõe que o juiz poderá arbitrar multa diária em caso de 

descumprimento da ordem judicial, devendo, para tanto, serem 

observadas as condições econômicas do demandado, conforme passo a 

transcrever: “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: V - nos casos de obrigação de 

entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de 

execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições 

econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida 

a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a 

transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato 

arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa 

vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na 

execução do julgado;” Com base no artigo encimado, de fato houve a 

omissão no que toca ao arbitramento do quantum diário e o errôneo 

prolongamento de procedimentos sem destacar e/ou definir o alcance da 

imposição da referida penalidade, configurando o instituto “error in 

procedendo”, ou seja, erro formal ao proceder (não afeta o mérito já 

satisfeito). Outrossim, destaco que a fixação de multa é o meio encontrado 

pelo Estado para a garantia efetiva do pronunciamento judicial, como bem 

definido por Guilherme Rizzo do Amaral[3]: “Uma das ferramentas para 

concepção de um “processo de resultados” é, sem dúvida, a multa que 

ora denominamos de astreintes.” Quanto ao momento ideal para a fixação 

das astreintes, devem ser fixadas no momento do deferimento de liminar 

ou na sentença, in casu, ocorreu quando do deferimento da liminar. 

Todavia, carente de quantificação, razão pela qual passo a definir, em 

sede de liquidação, nos termos pugnado pelo liquidante/autor na ID. 

15733786. No mais, de acordo com o artigo científico “A aplicação das 

astreintes no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais: as 

controvérsias quanto ao valor e limite da multa”[4], o grande problema 

existente em relação à fixação da multa está na limitação de seu valor, 

bem como quanto ao momento de exigibilidade da cobrança quando fixada 

em sede de antecipação de tutela.". No que toca à quantificação do seu 

valor, filio-me ao entendimento de que o teto de quarenta salários mínimos 

previstos para as causas ajuizadas deve ser observado, a fim de evitar 

excessos que compactuem para o enriquecimento sem causa. Digo isso 

com o olhar volvido à essencialidade alternativa desta Justiça, posto que o 

princípio primordial seja o processamento de causas de menor 

complexidade, valendo-se da celeridade efetiva. Já quanto ao momento de 

exigibilidade da cobrança das astreintes, os entendimentos 

jurisprudenciais definem que os efeitos devem ser ex tunc, isto é, 

retroagem à data da fixação, senão vejamos: “"PROCESSUAL CIVIL. 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. MEDICAMENTOS. 

ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. 

CABIMENTO. NATUREZA. PROVEITO EM FAVOR DO CREDOR. VALOR DA 

MULTA PODE ULTRAPASSAR O VALOR DA PRESTAÇÃO. NÃO PODE 

INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO PRINCIPAL. NÃO HÁ LIMITAÇÃO DE 

PERCENTUAL FIXADO PELO LEGISLADOR. 1. A obrigação de fazer 

permite ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a 

imposição de multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda 

Pública, consoante entendimento consolidado neste Tribunal. Precedentes: 

AgRg no REsp 796255/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeiro Turma, 13.11.2006; 

REsp 831784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 07.11.2006; 

AgRg no REsp 853990/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 

16.10.2006; REsp 851760 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, 11.09.2006. 2. [...] 3. [...] 4. O legislador não estipulou percentuais 

ou patamares que vinculasse o juiz na fixação da multa diária cominatória. 
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Ao revés, o § 6º, do art. 461, autoriza o julgador a elevar ou diminuir o 

valor da multa diária, em razão da peculiaridade do caso concreto, 

verificando que se tornou insuficiente ou excessiva, sempre com o 

objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação devida. 5. O valor da 

multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada, 

porque a sua natureza não é compensatória, porquanto visa persuadir o 

devedor a realizar a prestação devida. 6. Advirta-se, que a coerção 

exercida pela multa é tanto maior se não houver compromisso quantitativo 

com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores com a percepção 

lógica de que o meio executivo deve conduzir ao cumprimento da 

obrigação e não inviabilizar pela bancarrota patrimonial do devedor. 7. 

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 770.753/RS, Relator 

Ministro Luiz Fux, DJ 15/03/2007). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 

TOGADO DE ORIGEM QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O INCIDENTE 

DEFENSIVO E JULGOU EXTINTA A FASE EXPROPRIATÓRIA COM FULCRO 

NO ART. 794, INCISO I, DO CÓDIGO BUZAID. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 

JULGADOR DE ORIGEM QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO DO 

DEVEDOR PARA MINORAR O QUANTUM EXEQUENDO. PERMISSIVIDADE 

DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, REDUZIR O 

QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE MULTA-DIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM EFEITO EX TUNC, COMO FORMA DE SE OBSTAR O 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HIPÓTESE VERTENTE QUE, 

CONSIDERANDO A CONDUTA RECALCITRANTE DA CASA BANCÁRIA, 

NÃO PERMITE ESSA MINORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. 

ASTREINTE QUE POSSUI TÔNICA COERCITIVA À PARTE PARA ADOTAR A 

POSTURA DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO, PREFERINDO O SEU 

CUMPRIMENTO A TER QUE SUPORTAR O CUSTEIO POR SUA DESÍDIA. 

QUANTUM QUE DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE EQUIDADE E 

RAZOABILIDADE, ADEMAIS CONSOANTE A CAPACIDADE FINANCEIRA 

DAQUELE SOBRE O QUAL RECAI A ORDEM JUDICIAL QUE, NO PRESENTE 

CASO, É UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENÇÃO AO 

COMPORTAMENTO DESARRAZOADO DO BANCO, BEM COMO À SUA 

RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DOS COMANDOS 

JUDICIAIS IMPOSTOS NA ORIGEM. DECISUM MODIFICADO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA NESTE GRAU DE 

JURISDIÇÃO. RECALIBRAGEM NECESSÁRIA. AUTOR QUE OBTÉM ÊXITO 

INTEGRAL DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL. ATRIBUIÇÃO 

DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO RÉU. EXEGESE DO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO BUZAID. VERBA HONORÁRIA. 

ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVÂNCIA À REGRA DO § 4º DO ART. 

20 DO CÂNONE PROCESSUAL CIVIL. REBELDIA PROVIDA.( Andamento do 

Processo n. 2016/0122203-1 - Edcl / Recurso Especial - 13/02/2017 do 

STJ).” Sobre o tema, o doutrinador Joaquim Felipe Spadoni [5]entende que 

“a exigibilidade da multa pecuniária não recebe nenhuma influência da 

relação jurídica de direito material”. Os requisitos autorizadores da 

incidência da multa é a violação de uma ordem do juiz, ou seja, a 

desobediência da ordem jurisdicional, e não da obrigação de direito 

material: “A constatação de que o réu não possuía qualquer obrigação 

perante o autor é irrelevante para a exigibilidade de multa pecuniária, 

justamente porque esta não leva em consideração eventual violação da 

obrigação de direito material, mas de uma obrigação processual, de todo 

independente daquela.”. Portanto, é pertinente e cabível a liquidação das 

astreintes, tal como ocorreu nos autos, uma vez que constatado o “error 

in procedendo” e a necessidade da satisfação da obrigação acessória, de 

modo que QUANTIFICO o valor da multa diária no importe de R$ 50,00 

(cinquenta reais), a contar desde a data de sua fixação devido à 

atribuição do efeito ex tunc (14/01/2016). Destaco que a quantificação não 

deve ultrapassar o teto máximo de quarenta salários mínimo, conforme 

disposto no art. 3º, §1º, II da Lei de Juizados Especiais[6]. CITE-SE o (a) 

(s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar (em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME(M)-SE o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir. De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

[2] Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3] AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil Brasileiro. 

Multa do artigo 461 do CPC e outras. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre : 

Livraria do Advogado Editora, 2010. [4] OLIVEIRA, Jadson Correia de; 

SILVA, Alessandra Maildes da; A Aplicação das astreintes no âmbito dos 

juizados especiais cíveis estaduais: as controvérsias quanto ao valor e 

limite da multa. Revista Científica da FASETE 2018. Disponível em  [5] 

SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória: a ação preventiva prevista no 

art. 461 do CPC. São Paulo: RT, 2002, p. 182 e 184. [6] Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: § 1º 

Compete ao Juizado Especial promover a execução: II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-98.2018.8.11.0011
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Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000216-98.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LUSINETE HUPP DE BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Quanto à preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de 

perícia técnica, tenho que referida prova pericial não é imprescindível ao 

deslinde do feito, razão pela qual, não há que se falar em incompetência 

deste juízo. Portanto, afasto referida preliminar. Não havendo mais 

preliminares e/ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, ao mérito da 

causa. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Explico. 

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. Não obstante os argumentos lançados na exordial e 

ratificados na impugnação à contestação, depreende-se dos autos que a 

requerente que não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em seu favor, 

visto que não se desincumbiu do encargo de provar ter realmente estado 

fora de sua residência durante o mês de setembro/2017, tampouco 

especificou por quanto tempo teria se dado sua ausência. Além disso, 
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verifico que as faturas impugnadas de novembro e dezembro/2017 

tomaram por base o consumo médio em razão de problema no display, fato 

esse evidente nas próprias faturas juntadas, enquanto a de janeiro/2018 

foi emitida após confirmação da leitura no relógio medidor, tendo sido 

constatado acúmulo de consumo, ou seja, superação do consumo da 

média, razão pela qual, presume-se verdadeira as alegações da 

reclamada, que logrou comprovar fato extintivo do direito alegado na 

exordial. Assim, clarividente que as cobranças efetuadas pela demandada 

foram legítimas, porquanto estar apenas exercendo seu regular direito ao 

cobrar pelo consumo efetivo, efetuando suas condutas com base no art. 

87 e 113 da Resolução 414/2010 da Aneel. Compartilhando de referido 

entendimento, colaciono julgado de situação análoga: APELAÇÃO CÍVEL. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADEQUAÇÃO DO 

SERVIÇO. COBRANÇA POR MÉDIA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. A 

relação jurídica entre as partes é de consumo, na forma dos artigos 2º e 

3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao prazo 

prescricional, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a 

cobrança de água e de esgoto não ostenta natureza tributária, 

consistindo, sim, em tarifa ou preço público, razão pela qual o exercício do 

direito de cobrança das aludidas faturas deve ser regido pelo Código Civil 

e não por qualquer outro diploma legal. Laudo pericial atestou que durante 

o período de outubro de 2000 a fevereiro de 2006, não foi possível aferir o 

volume de água fornecido ao Condomínio Autor, mas afirma que, durante 

período seguinte, a média de consumo mensal é de 864m3. Refaturamento 

dos débitos do período compreendido entre agosto de 2003 a março de 

2006, pela média do consumo mensal. Possibilidade. Sentença que se 

mantém. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ART. 557, CAPUT, DO CPC. (TJRJ, APL 00372585220088190004, 2ª 

Câmara Cível, Relator Elisabete Filizzola Assunção, j. 17/11/2015) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE 

EM DOIS MESES PONTUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, 

SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO. EXORBITÂNCIA DO CONSUMO SEM 

QUALQUER JUSTIFICATIVA. DESCONSTITUIÇÃO, EM PARTE, DO DÉBITO, 

O QUAL DEVE SER APURADO COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO 

USUFRUÍDO NOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS COBRANÇAS INDEVIDAS. 

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO DÉBITO, DE OFÍCIO. AUSÊNCIA 

DE ÕBICE PARA QUE A PRESTAÇÃO SEJA INCLUÍDA NA FATURA 

MENSAL DA USUÁRIA, DESDE QUE O VALOR ESTEJA DISCRIMINADO NA 

COBRANÇA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJRS, RC 71004743779, 3ª 

Turma Recursal Cível, Relator Silvia Muradas Fiori, j. 08/05/2014) Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que, in casu, 

a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma vez que 

totalmente devida a cobrança efetuada. Portanto, completamente ausente 

de plausibilidade os argumentos lançados pela reclamante. Por outro lado, 

ressalto que a única conduta da requerida que destoa dos termos da 

Resolução 414/2010 da Aneel, e merece delimitação por parte do 

judiciário, é o fato de ter efetuado a cobrança de todo o consumo 

acumulado em um único mês, qual seja, janeiro/2018, quando deveria ter 

franqueado ao consumidor o parcelamento de referido período, conforme 

previsto no art. 113, §1º e §8º, V da Resolução citada. Do Dano moral Os 

danos morais surgem em consequência de uma conduta ilícita ou injusta 

que venha a acarretar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso 

comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver o 

simples fato de a autora ter sido cobrada em um único mês pelo consumo 

excedente mais do consumo normal do mês corrente não gera dano moral, 

por não ter lhe afetado a honra ou a honorabilidade do consumidor, 

portanto não se trata de “damnum in re ipsa”, ou seja, que o dano é 

presumido, independendo de comprovação deste. Assim, estou convicta 

de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador 

do dano moral, ante a falha no serviço contratado, pois tal fato não tem o 

condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não gera danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).” 

Nesse mesmo sentido, já se julgou: “0020679-95.2014.8.19.0205 

Recorrente (s): LUCIMERI DOS SANTOS GOMES Recorrido (s): TELEMAR 

NORTE LESTE VOTO Contrato de telefonia móvel. Autora que aderiu a 

oferta para realização de uma única recarga no valor de R$ 29,90 que lhe 

garantia os serviços de SMS, INTERNET, LIGAÇÃO GRATUITA PARA 

CELULARES E FIXOS DA MESMA OPERADORA EM TODO O BRASIL, 

ILIMITADAMENTE, DURANTE UM ANO. Alega que forneceu o número de 

seu cartão de crédito para pagamento da recarga e passou receber 

cobranças do mesmo valor no mês subsequente, em total desacordo com 

o que lhe foi ofertado. Pleito de ressarcimento em dobro da cobrança 

indevida, cumprimento da oferta e indenização por dano moral. Sentença 

que julga improcedentes os pedidos, ao argumento de que a Autora não 

logrou comprovar a oferta. Recurso da parte Autora requerendo a reforma 

da sentença, reiterando os pedidos deduzidos na inicial. É o breve 

Relatório. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. 

Verossimilhança nas alegações do Recorrente, corroborada com os CD´S 

de áudio e vídeo juntado aos autos, que foram reproduzidos por esta 

Relatora e que demonstram a oferta realizada. Ausência de informação 

clara e adequada quanto à promoção e serviços da Recorrida. Falha da 

operadora de Telefonia devidamente comprovada, uma vez que esta não 

agiu com a devida cautela na prestação da informação ao consumidor no 

momento da contratação. Oferta realizada que vincula o proponente e que 

deve ser efetivamente cumprida nos exatos termos oferecidos. Danos 

morais que não restaram evidenciados ante a inexistência de qualquer 

dano à direito da personalidade passível de compensação. Confira-se a 

propósito o teor da súmula 75 do TJERJ: "O SIMPLES DESCUMPRIMENTO 

DE DEVER LEGAL OU CONTRATUAL, POR CARACTERIZAR MERO 

ABORRECIMENTO, EM PRINCÍPIO, NÃO CONFIGURA DANO MORAL, 

SALVO SE DA INFRAÇÃO ADVÉM CIRCUNSTÂNCIA QUE ATENTA 

CONTRA A DIGNIDADE DA PARTE." Face ao exposto, VOTO no sentido de 

conhecer do Recurso e, ao mesmo, dar parcial provimento para condenar 

a Ré a cumprir a oferta, concedendo a Autora o direito de usufruir pelo 

período de 01 ano de todos os serviços oferecidos pela recarga única de 

R$ 29,90 paga pela Autora em Fevereiro/2014 (fls. 21), tais como 

SMS,INTERNET,LIGAÇÃO PARA FIXO E CELULAR, DA MESMA 

OPERADORA EM TODO O BRASIL, ILIMITADAMENTE, a ser disponibilizado 

no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a 

ser fixada pelo juízo da execução, bem como, para condená-la a devolver 

o valor de R$ 29,90 debitado na fatura de Março/2014 (fls. 23), em dobro, 

assim como todos os demais descontos realizados a esse título, cujos 

comprovantes de pagamento a Autora apresentar nos autos e, ainda, para 

se abster de realizar novas cobranças dessa natureza, sob pena de multa 

de R$ 50,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 1.000,00. Sem 

honorários, uma vez que não verificada a hipótese do art. 55 da Lei 
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9.099/90. Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2015. VALÉRIA PACHÁ BICHARA 

Juíza Relatora PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CONSELHO RECURSAL - 4ª TURMA RECURSAL 1 CONSELHO RECURSAL 

- 4ª TURMA RECURSAL Juiz Relator - Valéria Pachá Bichara.” “CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA. FALHA NAS LIGAÇÕES E AUSÊNCIA DE SINAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE FAZER E RECEBER LIGAÇÕES, ENVIAR OU 

RECEBER SMS. SERVIÇO DEFICIENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 

QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL IN RE IPSA. MERO 

ABORRECIMENTO, SUPORTÁVEL PELO HOMEM MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE 

OFENSA À HONRA OU À IMAGEM DA PARTE AUTORA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ? [...] é plenamente razoável que se exija 

do magistrado um pronunciamento expresso se o fato alegado, do ponto 

de vista da razoabilidade humana, pode ser considerado ensejador de 

uma lesão efetiva ao patrimônio moral, negando terminantemente a 

pretendida ?reparação? quando considerar o alegado dano mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada, não compatível com os sentimentos do 

homem mediano?. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil: 

responsabilidade civil. v. III. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 112). 

Recurso conhecido e provido. I. RELATÓRIO ORAL EM SESSÃO. II. PASSO 

AO VOTO. Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da 

admissibilidade do recurso, tanto os objetivos quanto os subjetivos, deve 

ser ele conhecido. A falha na prestação do serviço de telefonia descrita 

na inicial, apesar de indesejável e desagradável, configura 

descumprimento de contrato, o que por si só, não causa dano moral, uma 

vez que tal descumprimento de contrato não ofende os direitos da 

personalidade do consumidor. Nesse sentido é a jurisprudência: Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0001731-06.2014.8.16.0168/0 - Terra Roxa - Rel.: LetÃcia GuimarÃ£es - - 

J. 22.02.2016).” Dessa feita, não vislumbro a configuração do dano moral 

pugnado, de modo que o indeferimento do pleito em voga é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, apenas para determinar à requerida que efetue o parcelamento da 

conta correspondente ao mês de janeiro/2018 em razão de cobrar 

cumulativamente o consumo do mês de referência somado ao consumo 

acumulado dos meses em que fora cobrada apenas a média, nos exatos 

termos do art. 113, §1º e §8º, V da Resolução 414/2010 da Aneel. 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. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido in 

albis, certifique-se o trânsito em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-20.2013.8.11.0011
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DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15826571, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 15 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))
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HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010300-44.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: DENAIR ROSA DE MATOS 

EXECUTADO: OI S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante da 

informação de quitação do cumprimento de sentença formulado pelo 

exequente Denair Rosa de Matos da Cruz conforme indicado na id. 

9766443 e ratificado pelo executado na id. 15713627, donde se extrai que 

a demanda foi julgada parcialmente procedente para tão somente definir a 

exigibilidade do pagamento a título de danos materiais. Por tal razão, 

inexistindo necessidade de prolongamento do feito no que toca ao mérito, 

visto que já satisfeito, como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924, II do CPC/15[1], sendo certo 

que a referida extinção somente produzirá efeito quando for declarada por 

sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da 

obrigação 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 no que toca à condenação em danos materiais, nos termos do o 

art. 924, e o art. 925[2], estes últimos do CPC. Sem custas, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Superada a questão meritória, há que 

se analisar as questões acessórias pendentes. Explico. Quando da 

decisão que concedeu a antecipação de tutela na id. 5201215 definiu-se 

que qualquer descumprimento ensejaria a penalidade de multa diária, 

senão vejamos: “Face ao exposto e com arrimo no art. 273, caput, inciso I 

usque § 2º, todos do Código de Processo Civil, CONCEDO initio litisa 

TUTELA ANTECIPADA vindicada no que toca ao pedido Liminar, para que a 

empresa OI S/A se ABSTENHA de efetuar cobranças referente ao serviço 

?DIVERSAS OUTRAS EMPRESAS ? ANTÍVIRUS+BACKUP+EDUCA?, 

referente ao número (65) 3241-4253,sob pena de multa diária, em caso de 

descumprimento.” E com o desenrolar do feito, foram esses os comandos 

da r. sentença que emanou a obrigação satisfeita de id. 5201323, in 

verbis: “(...)Lado outro, no tocante ao pedido de dano material, entendendo 

que a sua devolução deverá ocorrer de forma simples e não em sua dobra 

conforme pretende a parte demandante, vez que não ficou demonstrado a 

ma-fé da parte demandada, sendo que esta só veio tomar conhecimento 

da situação após o ajuizamento da presente ação. Ante ao exposto, 

confirmo os efeitos da tutela antecipada (evento 4) e, com fulcro no art. 

269, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte 

promovente, sob os fundamentos acima transcritos. Julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos relativos ao dano moral, nos termos da fundamentação supra. 

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos no que toca a restituição 

do dano material, os quais deverão se da na forma simples, a serem 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, 

a partir da data do evento danoso.” Assim sendo, com a confirmação da 

liminar e caracterizada a mora quanto ao efetivo pagamento da obrigação, 

o Requerente apresentou embargos de declaração com o fito de sanar a 

omissão da quantificação do valor que deveria ter sido atribuído a título de 

multa, conforme ID. 5201339 e tal não fora atendido por força errônea da 

r. decisão de ID. 5201358, in verbis: “DENAIR ROSA DE MATOS DA CRUZ 

interpôs embargos de declaração contra a sentença prolatada no evento 

29, ao argumento de que a referida decisum foi omissa por não ter fixado 

o valor da multa para o caso de descumprimento da obrigação. RECEBO 

os embargos, por tempestivos, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, 

porquanto a sentença não comporta a omissão alegada, uma vez que se 

ateve aos contornos objevos da lide, decidindo a respeito de todos os 

pedido formulados pelo autor a inicial.” Pois bem. O art. 52, V da Lei n. 

9.099/95 dispõe que o juiz poderá arbitrar multa diária em caso de 

descumprimento da ordem judicial, devendo, para tanto, serem 

observadas as condições econômicas do demandado, conforme passo a 

transcrever: “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: V - nos casos de obrigação de 

entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de 

execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições 

econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida 

a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a 
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transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato 

arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa 

vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na 

execução do julgado;” Com base no artigo encimado, de fato houve a 

omissão no que toca ao arbitramento do quantum diário e o errôneo 

prolongamento de procedimentos sem destacar e/ou definir o alcance da 

imposição da referida penalidade, configurando o instituto “error in 

procedendo”, ou seja, erro formal ao proceder (não afeta o mérito já 

satisfeito). Outrossim, destaco que a fixação de multa é o meio encontrado 

pelo Estado para a garantia efetiva do pronunciamento judicial, como bem 

definido por Guilherme Rizzo do Amaral[3]: “Uma das ferramentas para 

concepção de um “processo de resultados” é, sem dúvida, a multa que 

ora denominamos de astreintes.” Quanto ao momento ideal para a fixação 

das astreintes, devem ser fixadas no momento do deferimento de liminar 

ou na sentença, in casu, ocorreu quando do deferimento da liminar. 

Todavia, carente de quantificação, razão pela qual passo a definir, em 

sede de liquidação, nos termos pugnado pelo liquidante/autor na ID. 

15733786. No mais, de acordo com o artigo científico “A aplicação das 

astreintes no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais: as 

controvérsias quanto ao valor e limite da multa”[4], o grande problema 

existente em relação à fixação da multa está na limitação de seu valor, 

bem como quanto ao momento de exigibilidade da cobrança quando fixada 

em sede de antecipação de tutela.". No que toca à quantificação do seu 

valor, filio-me ao entendimento de que o teto de quarenta salários mínimos 

previstos para as causas ajuizadas deve ser observado, a fim de evitar 

excessos que compactuem para o enriquecimento sem causa. Digo isso 

com o olhar volvido à essencialidade alternativa desta Justiça, posto que o 

princípio primordial seja o processamento de causas de menor 

complexidade, valendo-se da celeridade efetiva. Já quanto ao momento de 

exigibilidade da cobrança das astreintes, os entendimentos 

jurisprudenciais definem que os efeitos devem ser ex tunc, isto é, 

retroagem à data da fixação, senão vejamos: “"PROCESSUAL CIVIL. 

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. MEDICAMENTOS. 

ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA. 

CABIMENTO. NATUREZA. PROVEITO EM FAVOR DO CREDOR. VALOR DA 

MULTA PODE ULTRAPASSAR O VALOR DA PRESTAÇÃO. NÃO PODE 

INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO PRINCIPAL. NÃO HÁ LIMITAÇÃO DE 

PERCENTUAL FIXADO PELO LEGISLADOR. 1. A obrigação de fazer 

permite ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a 

imposição de multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda 

Pública, consoante entendimento consolidado neste Tribunal. Precedentes: 

AgRg no REsp 796255/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeiro Turma, 13.11.2006; 

REsp 831784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 07.11.2006; 

AgRg no REsp 853990/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 

16.10.2006; REsp 851760 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, 11.09.2006. 2. [...] 3. [...] 4. O legislador não estipulou percentuais 

ou patamares que vinculasse o juiz na fixação da multa diária cominatória. 

Ao revés, o § 6º, do art. 461, autoriza o julgador a elevar ou diminuir o 

valor da multa diária, em razão da peculiaridade do caso concreto, 

verificando que se tornou insuficiente ou excessiva, sempre com o 

objetivo de compelir o devedor a realizar a prestação devida. 5. O valor da 

multa cominatória pode ultrapassar o valor da obrigação a ser prestada, 

porque a sua natureza não é compensatória, porquanto visa persuadir o 

devedor a realizar a prestação devida. 6. Advirta-se, que a coerção 

exercida pela multa é tanto maior se não houver compromisso quantitativo 

com a obrigação principal, obtemperando-se os rigores com a percepção 

lógica de que o meio executivo deve conduzir ao cumprimento da 

obrigação e não inviabilizar pela bancarrota patrimonial do devedor. 7. 

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 770.753/RS, Relator 

Ministro Luiz Fux, DJ 15/03/2007). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO 

DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. 

TOGADO DE ORIGEM QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O INCIDENTE 

DEFENSIVO E JULGOU EXTINTA A FASE EXPROPRIATÓRIA COM FULCRO 

NO ART. 794, INCISO I, DO CÓDIGO BUZAID. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 

JULGADOR DE ORIGEM QUE ACOLHEU EM PARTE A PRETENSÃO DO 

DEVEDOR PARA MINORAR O QUANTUM EXEQUENDO. PERMISSIVIDADE 

DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, REDUZIR O 

QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE MULTA-DIÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM EFEITO EX TUNC, COMO FORMA DE SE OBSTAR O 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HIPÓTESE VERTENTE QUE, 

CONSIDERANDO A CONDUTA RECALCITRANTE DA CASA BANCÁRIA, 

NÃO PERMITE ESSA MINORAÇÃO. PRECEDENTES DESTE AREÓPAGO. 

ASTREINTE QUE POSSUI TÔNICA COERCITIVA À PARTE PARA ADOTAR A 

POSTURA DETERMINADA PELO PODER JUDICIÁRIO, PREFERINDO O SEU 

CUMPRIMENTO A TER QUE SUPORTAR O CUSTEIO POR SUA DESÍDIA. 

QUANTUM QUE DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE EQUIDADE E 

RAZOABILIDADE, ADEMAIS CONSOANTE A CAPACIDADE FINANCEIRA 

DAQUELE SOBRE O QUAL RECAI A ORDEM JUDICIAL QUE, NO PRESENTE 

CASO, É UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATENÇÃO AO 

COMPORTAMENTO DESARRAZOADO DO BANCO, BEM COMO À SUA 

RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DOS COMANDOS 

JUDICIAIS IMPOSTOS NA ORIGEM. DECISUM MODIFICADO. ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA NESTE GRAU DE 

JURISDIÇÃO. RECALIBRAGEM NECESSÁRIA. AUTOR QUE OBTÉM ÊXITO 

INTEGRAL DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL. ATRIBUIÇÃO 

DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AO RÉU. EXEGESE DO ART. 21, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO BUZAID. VERBA HONORÁRIA. 

ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVÂNCIA À REGRA DO § 4º DO ART. 

20 DO CÂNONE PROCESSUAL CIVIL. REBELDIA PROVIDA.( Andamento do 

Processo n. 2016/0122203-1 - Edcl / Recurso Especial - 13/02/2017 do 

STJ).” Sobre o tema, o doutrinador Joaquim Felipe Spadoni [5]entende que 

“a exigibilidade da multa pecuniária não recebe nenhuma influência da 

relação jurídica de direito material”. Os requisitos autorizadores da 

incidência da multa é a violação de uma ordem do juiz, ou seja, a 

desobediência da ordem jurisdicional, e não da obrigação de direito 

material: “A constatação de que o réu não possuía qualquer obrigação 

perante o autor é irrelevante para a exigibilidade de multa pecuniária, 

justamente porque esta não leva em consideração eventual violação da 

obrigação de direito material, mas de uma obrigação processual, de todo 

independente daquela.”. Portanto, é pertinente e cabível a liquidação das 

astreintes, tal como ocorreu nos autos, uma vez que constatado o “error 

in procedendo” e a necessidade da satisfação da obrigação acessória, de 

modo que QUANTIFICO o valor da multa diária no importe de R$ 50,00 

(cinquenta reais), a contar desde a data de sua fixação devido à 

atribuição do efeito ex tunc (14/01/2016). Destaco que a quantificação não 

deve ultrapassar o teto máximo de quarenta salários mínimo, conforme 

disposto no art. 3º, §1º, II da Lei de Juizados Especiais[6]. CITE-SE o (a) 

(s) Liquidado (a) (s), pessoalmente, por meio de mandado, para, 

querendo, apresentar (em) contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em), de maneira justificada as provas 

que pretende(m) produzir (art. 336, NCPC), advertindo-o sobre os efeitos 

da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, contudo, discutir de 

novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (NCPC, art. 509, § 4º). 

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME(M)-SE o 

(a) (s) Liquidante (s) para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar (em) de maneira justificada, as provas 

que pretende (m) produzir. De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

[1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; 

[2] Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. 

[3] AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e o Processo Civil Brasileiro. 

Multa do artigo 461 do CPC e outras. 2ª ed. rev. e ampl. Porto Alegre : 

Livraria do Advogado Editora, 2010. [4] OLIVEIRA, Jadson Correia de; 

SILVA, Alessandra Maildes da; A Aplicação das astreintes no âmbito dos 

juizados especiais cíveis estaduais: as controvérsias quanto ao valor e 

limite da multa. Revista Científica da FASETE 2018. Disponível em  [5] 

SPADONI, Joaquim Felipe. Ação inibitória: a ação preventiva prevista no 

art. 461 do CPC. São Paulo: RT, 2002, p. 182 e 184. [6] Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: § 1º 

Compete ao Juizado Especial promover a execução: II - dos títulos 

executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, 

observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23151/O

 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 Nilson Tomaz da Silva Junior, 

Oab/mt 23151-0 para tomar conhecimento que foi nomeando para o 

patrocinio da causa em favor do acusado José Alves Ferreira Junior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 211476 Nr: 2309-90.2014.811.0011

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

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:10565

 PROCESSO/CÓD. Nº 211476

 Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que o recuperando Máximo Frutuoso 

Constantino, atualmente no regime semiaberto, preenche as exigências de 

caráter objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme 

exsurge do cálculo de pena à fl. 316, assim como o subjetivo, vez que 

inexiste nos autos qualquer informação de que o apenado tenha 

descumprido as condições anteriormente aplicadas, fazendo jus ao 

benefício na forma do art. 83 do Código Penal, em consonância com o 

parecer do Ministério Público às fls. 412/413, porquanto inexistem óbices 

legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

concessão do livramento condicional, de tal sorte que seu deferimento é 

inarredável pelo contido nos autos, com espeque no art. 83 do CP, c/c 

artigos 112 usque 115 da Lei 7.210/1984, CONCEDO definitivamente ao 

condenado MÁXIMO FRUTUOSOS CONSTANTINO o benefício do 

livramento condicional, mediante as seguintes condições, que deverão ser 

devidamente cumpridas, sob pena de regressão de regime:

A) Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez) de cada mês, para 

assinar lista de comparecimento, a partir de sua intimação.

B) Recolhimento domiciliar entre 20h e 05h, salvo se provar trabalho lícito, 

estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação 

nos autos e requerer permissão antecipada para tanto;

C) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

D) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

E) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 F) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação ao Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

G) Não cometer novo crime ou contravenção penal;

H) Participar dos projetos recuperacionais indicados pelo Juízo da 

Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos 

de palestras, tratamentos contra dependência química, alcoólica, amparo 

psicológico, etc., bastando mera notificação do mesmo para participação.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Comuniquem à Polícia Civil e Polícia Militar desta cidade a fim de também 

fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, os quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de comparecimento mensal em 

Juízo, acaso referida medida não tenha sido procedida.

Intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua intimação, 

para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Designo audiência admonitória para o dia__/___/____, às ___h___min.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

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

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 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 ao douto advogado do acusado para manifestar acerca 

do cálculo de pena no prazo de 5 (cicco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240376 Nr: 3080-97.2016.811.0011

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

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 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 
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presentes autos ao douto advogado do reeducando para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar acerca do cálculo de pena.

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Certidão

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. Fica intimado o advogado(a) ANEDIO 

APARECIDO TOSTA, para devolução dos autos nº 126-38.2002.811.0086, 

Protocolo 25301, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116675 Nr: 2179-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SBdS, RVB, RCdCVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc. Trata-se de ação de guarda compartilhada entre as partes 

acima, com concordância do Ministério Público. É o relatório. O acordo 

atende aos interesses da menor, devendo ser homologado o acordo. Isto 

Posto, homologo judicialmente o acordo entre as partes, devendo ser 

expedido Termo Definitivo de Guarda para os interessados Robson e 

Rosana. Publicada em audiência. Saem as partes intimadas. Em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41409 Nr: 730-52.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Maria da Costa Sales

 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: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por Ilza Maria da 

Costa Sales em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados.

Decisão à fl. 134 dos autos, determinando a citação do Executado nos 

termos do art. 730 do Código de Processo Civil.

Devidamente citado, o Instituto Executado apresentou impugnação aos 

cálculos às fls. 135/136.

Instado a se manifestar (fl. 138), a parte Exequente concordou com o 

alegado pelo Instituto Executado às fls. 140/141.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Ante a concordância da parte impugnada com os cálculos apresentados 

pela impugnante, homologo os cálculos de fls. 136v/137v.

 Diante da concordância da parte Exequente com os cálculos 

apresentados pelo Instituto Executado, impõe-se a determinação de 

expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, de 

modo que, procedente a impugnação disposta nos autos.

Isto posto, DETERMINO a expedição das competentes Requisições de 

Pequeno Valor - RPV e/ou Precatórios, ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região – TRF1, para pagamento do débito, em consonância com 

as disposições contidas no art. 535, § 3°, I e II, c.c. o art. 910, § 1°, ambos 

do Código de Processo Civil e do art. 100 da Constituição da República 

Federativa do Brasil.

Sem custas e honorários, ante a gratuidade de justiça deferida.

Com a expedição do RPV intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41395 Nr: 720-08.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brandina Comandoli

 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, etc.

Do compulso dos autos, denota-se expedição da competente “Requisição 

de Pagamento”, assim, necessário observância ao conteúdo do art. 11 da 

Resolução n. 458/2017-CJF, com redação “in verbis”:

“Art. 11. Tratando-se de precatório ou RPV’s, o juiz da execução, antes do 

encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório.”

Desta forma, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

acerca do conteúdo da “Requisição de Pagamento”, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77547 Nr: 1077-12.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elza Gomes Viana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se a expedição da competente 

“Requisição de Pagamento”, assim, necessário observância ao conteúdo 

do art. 11 da Resolução n. 458/2017-CJF, com redação “in verbis”:

“Art. 11. Tratando-se de precatório ou RPV’s, o juiz da execução, antes do 

encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório.”

Desta forma, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem 

acerca do conteúdo da “Requisição de Pagamento”, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, imediatamente conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 2789-32.2017.811.0086

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Silva de Lima Mercearia - ME, José Silva de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54137 Nr: 1624-23.2012.811.0086

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

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melina Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilce Macedo - OAB:2.552-A

 Em primeiro lugar o próprio provimento n. 13/2013 da CGJ/MT veda a 

extinção da Execução Fiscal nos casos de pequeno valor nos Termos do 

art. 1º, § 1º, abaixo transcrito: Art. 1º. Determinar o arquivamento 

incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais 

de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do 

Estado de Mato Grosso – UPF-MT § 1º. O arquivamento a que se refere o 

"caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a 

incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado. Do mesmo modo, não há nenhum diploma normativo que 

permita a extinção da Execução Fiscal apenas com fundamento no 

pequeno valor destas, inclusive, tal interpretação Principiológica vai de 

encontro ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º 

XXXV, da CF: APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – 

PROVIMENTO N.º 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO 

FEITO – GARANTIA DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – INDISPONIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECURSO PROVIDO.1- Não se mostra correta a 

decisão que decreta, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao 

fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena 

de impedir o acesso à Justiça.2- O art. 141 do Código Tributário Nacional 

não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade 

funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, 

independentemente do seu valor. (Ap 5748/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018). Neste contexto, por 

ausência de previsão legal, bem como por infringência ao art. 5º, XXXV, 

deve ser anulada a sentença. Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS 

EMBARGOS para declarar a nulidade da sentença de fls. 13/17. Deixo de 

arbitrar honorários por falta de previsão destes na Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 412-93.2014.811.0086

 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: Darci Macedo Abegg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Cristina Pedro Oliveira, Gustavo Piva, 

Seguradora Mapfre

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Jacó Carlos Silva 

Coelho - OAB:MT 15.013-A, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 

7170-B

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente com 

Veículo Automotor, proposta por Darci Macedo Abegg, em face de Michele 

Cristina Pedro de Oliveira, Gustavo Piva e Mapfre Seguros Gerais S.A., em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:CONDENAR os requeridos Michele Cristina Pedro de Oliveira e Gustavo 

Piva, solidariamente, ao pagamento de danos morais, os quais arbitro em 

R$ 10.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% desde o evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, devendo ser 

abatido deste valor a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) recebido a título de seguro DPVAT, pago 

no dia 20.08.2014, conforme fls. 209;CONDENAR os requeridos Michele 

Cristina Pedro de Oliveira e Gustavo Piva, ao pagamento de danos 

materiais, os quais arbitro em R$ 1.645,79 (mil seiscentos e quarenta e 

cinco reais e setenta e nove centavos), com juros de mora desde a 

citação e correção monetária do desembolso. De tais valores, ainda, deve 

ser abatida a indenização do DPVAT paga à fl. 209, no total de R$ 781,22 

(setecentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos), a qual foi paga 

em 11.03.2014. (Súmula 246 STJ). DEFIRO A DENUNCIAÇÃO À LIDE em 

relação à denunciada Mapfre Seguros Gerais S.A., devendo esta 

ressarcir a parte segurada os valores objeto de condenação nesta 

sentença, nos limites da contratação, com juros desde a citação desta no 

processo e correção monetária desde a contratação, conforme 

fundamentação acima, os valores objeto de condenação nesta 

sentença.Ante a sucumbência maior das Requeridas, condeno-as em 

custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, forte no art. 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001774-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE SILVA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001774-74.2018.8.11.0086 Vistos. 

Analisando o conteúdo dos autos, verifico que a parte devedora não está 

devidamente constituída em mora, porque a notificação extrajudicial 

expedida pela demandante não foi entregue ao requerido, conforme aviso 

de recebimento constante do ID 14550959, bem como não há qualquer 

demonstrativo de que o requerido tenha sido protestado. Portanto, é 

forçoso consignar o teor da Súmula 72 do STJ, a qual ressalta a 

importância da constituição em mora do devedor, assim como a disposição 

contida no artigo 2°, parágrafo 2°, do Decreto-Lei 911/1969, vejamos: 

Súmula 72, STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente. Art. 2o No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário. Assim, em virtude da irregularidade 

apontadas acima, determino que a requerente proceda à emenda da 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove a constituição em mora 

do devedor, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 15 de outubro de 2018 LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108306 Nr: 5105-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Locaff Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

LTDA-ME, CÉSAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 

CPC e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, 

com fundamento no art. 485, I, do CPC.Custas pela requerente, nos moldes 

do artigo 90 do Código de Processo Civil. Intimem-se.Após o trânsito em 
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julgado, arquive-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71464 Nr: 3999-94.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Cardoso de Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 2978-49.2013.811.0086

 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: Marlene Lourdes Maurina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75496 Nr: 4053-26.2013.811.0086

 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: Marli Terezinha Cella

 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.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104302 Nr: 2912-30.2017.811.0086

 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: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Empreendimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 78.

Proceda à citação da requerida Diana Empreendimentos no seguinte 

endereço: Avenida São Jorge, 7084, Manaus/AM, CEP 69.030-680, a qual 

deverá ser procedida por meio de carta precatória.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 6773-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 59 e, por consequência, concedo a dilação de 

prazo de 10 (dez) dias para cumprimento do mandado de citação da 

executada, com fundamento no artigo 372 da CNGC/2017.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87586 Nr: 3476-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrimaq Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noimar Antonio Dreher, Julieta das Graças 

Almeida Dreher, Godoberto Dreher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51771 Nr: 2792-94.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Eduardo Matias de Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Recebo o petitório de fls. 118/119 como impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83753 Nr: 1250-02.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Boriczeski - Me (Trans Piazzito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 
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OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Analisando o caso em apreço, entendo que a decisão embargada 

realmente apresentou erro material, visto que foi determinada a extinção 

do feito, quando realmente deveria ter sido decretada apenas a sua 

suspensão, até o cumprimento do acordo, considerando que a parte 

requerida se obrigou ao pagamento de prestações mensais até o dia 

03/05/2020. Sendo assim, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para retificar o erro material 

constante da sentença de fls. 97, para que passe constar a seguinte 

disposição: “Em vista do acordo celebrado às fls. 93/96, e por ser 

expressão de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos 

mesmos, HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. 

Todavia, pelo fato de que o acordo de fls. 93/96 prevê o pagamento do 

débito em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), tendo a última como data de vencimento o dia 03/05/2020, 

permaneçam os autos suspensos até a data do pagamento final. Após 

implementada a data prevista para pagamento, intime-se a parte 

requerente para prestar informações sobre o pagamento do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância tácita. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para 

extinção.” Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47545 Nr: 2969-92.2010.811.0086

 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: Gabriela Aparecida Guimarães do Carmo (menor), 

Salma Lacerda Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 (...) O embargante narra que a sentença seria contraditória, porque não 

deveria ter sido aplicada a tabela da Lei 11.945/2009, mas sim a Circular 

n°. 029, de 20/12/1991, a qual previa que para anquilose total de um dos 

tornozelos era de 20%, e não de 25%. Por isso, o valor da indenização à 

autor deveria ter sido estabelecido em R$ 405,00 (quatrocentos e cinco 

reais), considerando o percentual de 15% de debilidade apurado na 

perícia judicial. Para o doutrinador Humberto Theodoro Junior, a 

contradição ocorreria quando “no ato decisório acham-se presentes 

‘proposições entre si inconciliáveis” . Nesse diapasão, não verifico que a 

decisão seja contraditória, mas apenas que o embargante deseja se valer 

dos embargos de declaração para função que não é aquela prevista no 

ordenamento jurídico, qual seja, a de modificar a sentença, o que somente 

é permitido através de recurso de apelação. Ademais, o próprio 

embargante se equivoca ao mencionar ao final de seus embargos que a 

condenação foi no montante de R$ 13.250,00 (treze mil duzentos e 

cinquenta reais), informação que está equivocada, pois a condenação foi 

ao pagamento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais). Sendo assim, 

CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo a decisão embargada incólume em todos os seus 

termos. Com efeito, considerando a nítida ausência de contradição na 

sentença embargada, reconheço o caráter manifestamente protelatório 

dos embargos de declaração opostos, sendo que condeno a 

embargante/requerida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a 

pagar em favor da embargada/requerente, multa, no valor equivalente a 

1% (um por cento) da importância fixada a título de indenização, 

devidamente atualizada, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78994 Nr: 2217-81.2014.811.0086

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALWS, MSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Muriam Pollo de Lima - OAB:21.404-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 (...) Após, às fls. 63/64, a exequente, assistida pela genitora, informou o 

pagamento débito pelo executado e requereu o levantamento das 

importâncias depositadas judicialmente, sem assistência de advogado ou 

da Defensoria Pública. Às fls. 78/79, a representante da exequente, 

assistida por causídico constituído nos autos, requereu novamente a 

liberação dos valores depositados, noticiando ainda que o executado está 

efetuando corretamente o pagamento das prestações alimentícias. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os 

autos, verifico que o executado foi citado e efetuou o pagamento das 

prestações alimentares em atraso e das vencidas no curso deste 

procedimento, segundo afirmação da exequente às fls. 78/79. Ante o 

exposto e a informação de pagamento do débito alimentar, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Considerando que a parte exequente foi patrocinada pela 

Defensoria Pública durante parte da execução e somente ao final 

constituiu advogado nos autos, e a parte executada foi patrocinada por 

advogado constituído nos autos, condeno o executado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 

10% (dez) por cento do valor atribuído à execução, a ser pago à 

causídica constituída pela exequente. Tendo em vista que o executado 

comprovou a sua condição de hipossuficiência, mediante a juntada de 

cópia de sua carteira de trabalho às fls. 28, concedo-lhe também o 

benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, do CPC, de 

modo que as verbas sucumbenciais permanecerão sob condição 

suspensiva, conforme prevê o § 3°, do mesmo dispositivo. Expeça-se o 

alvará de liberação dos valores depositados judicialmente, com a posterior 

transferência à conta bancária informada às fls. 79. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado esta sentença, certifique-se 

o decurso de prazo e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87809 Nr: 3615-29.2015.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdO, RJDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Vistos.

Tendo em vista que se trata de ação de guarda do menor Henrique Gabriel 

Nunes de Oliveira (11 anos de idade) e que até o momento não houve 

intervenção ministerial, remetam-se os autos ao Ministério Público, para 

que requeira o que entender de direito, considerando que estamos diante 

de demanda que versa sobre interesses de pessoa absolutamente 

incapaz, de modo que sua atuação como custos legis é imprescindível, 

segundo disposto no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88439 Nr: 4068-24.2015.811.0086

 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: Marina Botelho Moura Me (Center Cell), Anderson 

Botelho Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Cunha Luz (Italiana, Italianinha e 

Italianissima Maq. de Sorvetes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marloiva Andrade Sampaio - 

OAB:31.008 RS

 (...) No caso dos autos, apesar de o autor alegar a garantia contratual de 

01 (um) ano, não juntou aos autos qualquer documento hábil a comprovar 

a alegada garantia supostamente pactuada com o requerido, de modo que 

deveria fazê-la por meio de juntada nos autos do respectivo termo de 
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garantia, nos moldes do artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. 

Outrossim, em relação à garantia legal prevista no artigo 26, inciso II, do 

Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que o autor confessa que 

as máquinas apresentaram problemas em abril/2014, ou seja, após 

aproximadamente 10 (dez) meses da aquisição do produto, de modo que 

não deve incidir a garantia legal prevista neste artigo. Desse modo, 

considerando que não há nos autos comprovação da garantia contratual 

alegada pelo autor, bem como que já houve a decadência da garantia 

legal, tenho que o acolhimento da prejudicial de decadência é medida que 

se impõe ao caso. Ante todo o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL AO 

MÉRITO DE DECADÊNCIA, alegada na contestação de fls. 88/106 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, prevista 

no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios sucumbenciais pelo requerente ao causídico do requerido, os 

quais fixo na importância de 10 % sobre o valor da causa, a teor do 

disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86386 Nr: 2753-58.2015.811.0086

 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: Valdeci Pinheiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odebrecht Infraestrutura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Mayrink de 

Oliveira - OAB:78.012, DIOGO UEHBE LIMA - OAB:184.564, ISABELA 

REBELLO SANTORO - OAB:135.476, LUCILA DE OLIVEIRA CARVALHO 

- OAB:43.158, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, RICARDO 

ALVES DE OLIVEIRA FILHO - OAB:83.041, RODRIGO ABREU AMORIM - 

OAB:80.789, RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - OAB:65.776

 (...) Ainda que assim não fosse, deveria o autor estar representando em 

juízo a pessoa jurídica para pleitear direito em nome da citada empresa 

que, em tese, teria formulado contrato verbal de hospedagem com o 

requerido e não como pessoa física. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

ATO JURÍDICO – IMÓVEL VENDIDO POR EMPRESA –ILEGITIMIDADE ATIVA 

DA PESSOA FÍSICA PARA PLEITEARDIREITO DE PESSOA JURÍDICA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito quando a Autora, sem representar a 

pessoa jurídica que praticara o ato, vem a juízo pleitear em nome próprio 

direito alheio. (Ap 121771/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 28/06/2018).” Nessa toada, o artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil, disciplina que o juiz não resolverá o mérito 

quando verificar ausência de interesse processual ou legitimidade. Senão, 

vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual;” Sem mais delongas, 

ante a ilegitimidade ativa do requerente, é de rigor a extinção do feito, sem 

julgamento do mérito, a teor do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil. Desse modo, JULGO EXTINTO O FEITO, sem julgamento 

do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

em virtude da ilegitimidade do requerente à figurar no polo ativo da 

demanda. Custas e honorários sucumbenciais pelo requerente, os quais 

fixo na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do 

disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87257 Nr: 3250-72.2015.811.0086

 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: Celso Lanzarini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A/SP, Paula A. Abi-Chahine Yunes Perin - OAB:273.374, 

Rafael Bicca Machado - OAB:RS 44.096

 (...) Outrossim, inicialmente restou entabulado que o pagamento das 

citadas sementes se daria após a colheita destas, ou seja, 30/08/2014, 

tendo o autor concedido prazo para pagamento após a colheita de soja do 

ano seguinte, ou seja, em fevereiro de 2015. Entretanto, tal cheque foi 

devolvido pelo motivo 11 no dia 13/01/2015, bem como no dia 20/02/2015 

foi devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado). Eventual concessão de 

desconto na compra de novos produtos se trata de mera liberalidade 

comercial, não podendo ser identificada como reconhecimento de culpa da 

requerida. Sem mais delongas, inexistindo motivos que possam afastar a 

cobrança proveniente da compra das sementes de milho, representada 

pela nota fiscal nº 017.209 carreada às fls. 28 destes autos, a 

condenação dos requerentes ao pagamento do valor do débito é medida 

que se impõe ao caso. Ante todo o exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL AO 

MÉRITO DE DECADÊNCIA, alegada na contestação de fls. 72/95 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO os pedidos contidos na exordial, com 

resolução de mérito, prevista no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, bem como JULGO PROCEDENTE os pedidos da 

reconvenção para CONDENAR o requerente ao pagamento do valor 

proveniente da compra das sementes de milho para a safra/2014, 

representada pela nota fiscal nº 017.309, no valor de R$ 107.061,77 

(cento e sete mil e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária desde o inadimplemento da obrigação. Custas e 

honorários advocatícios sucumbenciais pelo requerente ao causídico do 

requerido, os quais fixo na importância de 10 % sobre o valor da causa, a 

teor do disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79734 Nr: 2840-48.2014.811.0086

 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: Isolde Maria Leonhart Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL consignou expressamente em seu recurso de apelação interposto 

às fls. 125/129 que, caso a parte autora concordasse que a correção 

monetária e os juros fossem computados na forma do artigo 1°-F da Lei 

9.494/1997 a autarquia desistiria do recurso, a autora informou às fls. 132 

que concordava com a autarquia previdenciária.

Sendo assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso de apelação de fls. 

125/129 por parte do INSS.

Outrossim, saliento que a parte exequente já iniciou a fase de cumprimento 

de sentença 134/142.

Intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, 

o executado manifestou sua concordância, às fls. 142-v.

Assim, considerando a concordância expressa da parte executada com 

os cálculos apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela exequente às fls. 136/142, equivalente a R$ 58.784,72 

(cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos) referente ao valor das prestações em atraso, e equivalente a 

R$ 5.878,47 (cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete) 

quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, para que surta seus 

efeitos legais.

Diante do exposto, considerando que o valor a ser pago à exequente 

ultrapassa o montante para requisição de pequeno valor, intime-se a 

exequente para informar se deseja renunciar ao valor excedente, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a resposta seja positiva, expeça-se a respectiva requisição de 

pequeno valor no valor supraindicado, através do Sistema PRECWEB.

Em hipótese diversa, expeça-se o respectivo precatório, também através 

do Sistema PRECWEB.

Após, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81149 Nr: 4110-10.2014.811.0086

 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: Eulalio Mendes de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75956 Nr: 4533-04.2013.811.0086

 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: Ineide Santos de Oliveira

 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:

 (...) Em seguida, o feito foi extinto às fls. 79, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC. Todavia, às fls. 82/83 a autora informou que a 

aposentadoria por idade de trabalhador rural não foi estabelecida, sendo 

que o benefício informado pelo INSS que já estaria ativo seria de outra 

natureza, mais precisamente a pensão por morte, que recebe desde o ano 

2000. Desta feita, postulou para que fosse intimado novamente a autarquia 

previdenciária para firmar a aposentadoria por idade de trabalhadora rural 

para a requerente em caráter de urgência. Sendo assim, considerando 

que a autarquia previdenciária prestou informação falsa nos autos e 

causou tumulto processual, aplico ao INSS multa por litigância de má-fé, 

nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, no valor de 1% (um por cento) 

do valor corrigido atribuído à causa. Outrossim, tendo em vista que o feito 

em epígrafe versa sobre a execução de uma obrigação de fazer, 

consubstanciada no estabelecimento de benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade de trabalhadora rural pelo executado, nos termos 

do artigo 536, § 1°, do Código de Processo Civil, determino a intimação do 

polo passivo para que cumpra a obrigação determinada na sentença, isto 

é, proceda à implantação da aposentadoria por idade rural à exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias, com a respectiva comprovação nos autos, sob 

pena de fixação de multa diária. No mais, intime-se a exequente desta 

decisão, bem como para que dê início ao cumprimento de sentença 

referente ao pagamento de quantia certa, no que tange às prestações 

atrasadas, considerando a data de início do benefício estabelecida na 

sentença, também no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73738 Nr: 2254-45.2013.811.0086

 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: HGdS(, Geisemeire Pereira Delarme da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98353 Nr: 5346-26.2016.811.0086

 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: Jonas Pereira Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Erlo Pelissari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onésio Antonio de Souza - 

OAB:19867-O / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Ferreira - 

OAB:20.674/OAB-MT

 (...) Sendo assim, verifica-se que o veículo não foi identificado pela Polícia 

Rodoviária Federal, bem como não há nos autos quaisquer provas que 

indiquem que a autoria do acidente teria sido por parte do veículo da 

requerida. Nesse sentido, o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, disciplina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência 

de interesse processual ou legitimidade. Senão, vejamos: “Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou 

de interesse processual;” Sem mais delongas, ante a ilegitimidade passiva 

da requerida, é de rigor a extinção do feito, sem julgamento do mérito, a 

teor do disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Desse modo, JULGO EXTINTO O FEITO, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em virtude da 

ilegitimidade da requerida à figurarem no polo passivo da demanda. Custas 

e honorários sucumbenciais pelo requerente, os quais fixo na importância 

de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que o autor é 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, fica suspensa sua 

exigibilidade, somente podendo ser executada se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da presente sentença, o requerido 

comprovar a alteração da situação de hipossuficiência do autor, nos 

moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103891 Nr: 2689-77.2017.811.0086

 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: Eugeniusz Dziachan, Odila Rosa Dziachan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Às fls. 226/230, o requerente apresentou quesitos complementares. 

Às fls. 232/233, parecer técnico apresentado pelo Banco do Brasil S/A. 

Às fls. 238/239, laudo pericial complementar. Às fls. 253/255, impugnação 

ao laudo pericial. Às fls. 261/263, concordância do requerido quanto ao 

laudo pericial. Às fls. 297/298, decisão declinando da competência em 

favor desta Comarca. Vieram os autos conclusos. É o relato. Fundamento 

e decido. O laudo pericial merece ser homologado, uma vez que a simples 

discordância da parte em relação às conclusões do laudo pericial não tem 

o condão impedir a homologação do laudo, conforme preceitua o artigo 

480 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o ensinamento trazido por 

Antônio Carlos de Araújo Cintra: “O perito não é o juiz dos fatos a que se 

refere a sua atividade pericial e seu pronunciamento a esse respeito não 

vincula nem pode vincular o juiz da causa. Na verdade, o juiz não pode 

delegar atribuições jurisdicionais ao perito, nem aceitar passivamente as 

conclusões e a opinião deste, devendo apreciar o laudo com liberdade 

intelectual e justificar suas conclusões. (...)Tudo isso, sem dúvida, 

constitui corolário ou manifestação do princípio do livre convencimento do 

juiz, consagrado pelo artigo 130 do Código de Processo Civil. E, como é 

sabido, ao juiz incumbe apreciar a prova no seu conjunto, sendo 

perfeitamente aceitável que do conjunto probatório resultem elementos que 

reduzam ou mesmo excluam o poder de convicção do laudo pericial.” (in 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Comentários ao Código de Processo Civil, 

vol. IV, p. 237). Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de fl. 211/222 

e 238/239. No mais, considerando que não foi requerida a produção de 

outras provas nos autos, dou por encerrada a instrução e determino a 
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intimação das partes, por meio de seus advogados, para ofertar 

alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal. Oportunamente, 

venham conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104082 Nr: 2806-68.2017.811.0086

 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: Leila Maria da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 3140-05.2017.811.0086

 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: JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o autor não compareceu à audiência preliminar de 

conciliação, bem como não apresentou justificativa para tanto, considero 

sua conduta como ato atentatório a dignidade da justiça e, por 

consequência, aplico multa em 2% sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 334, § 8º do Código de Processo Civil, o qual deverá ser revertida 

em favor do Estado.

 No mais, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108626 Nr: 5287-04.2017.811.0086

 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: Mario Marcio de Campos Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), 

intimem-se as partes, para que no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento ou julgamento, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 320-91.2009.811.0086

 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: Adelci Cervinski

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Em relação ao pleito de fl. 184, expeça-se a respectiva certidão de crédito 

ao perito nomeado, o qual deverá executar em autos apartados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2003-61.2012.811.0086

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPdSF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Malu Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intime-se o requerido para estabelecer o benefício previdenciário de 

auxílio-doença à autora, conforme determinado na sentença de fls. 

141/143, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que já houve 

determinação para tanto e o demandado não observou o comando 

jurisdicional, sob pena de estabelecimento de multa diária.

Intime-se o Gerente Executivo da referida autarquia para dar cumprimento 

à decisão.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região para julgamento do recurso de apelação interposto às fls. 144/148 

e contrarrazoado às fls. 153/163.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 2362-50.2008.811.0086

 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: Elzerina Justina de Souza e Silva

 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:14241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença opostos pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em face da 

impugnada ELZERINA JUSTINA DE SOUZA E SILVA, ambos já qualificados 

nos autos.

Segundo o INSS, os cálculos apresentados pela parte embargada acerca 

do valor devido pela condenação estariam equivocados e apresentando 

excesso.

Assim, apresentou planilhas do valor que entendeu devidos às fls. 

122-V/123.

Em seguida, a parte embargada impugnou os cálculos apresentados pela 

autarquia previdenciária, apresentando manifestação às fls. 126/130 e 

novos cálculos às fls. 130-v/131.

Sendo assim, considerando que as partes divergem acerca de qual 

cálculo seria o correto para verificar o valor devido, remetam-se os autos 

ao contador judicial para elaboração de novo cálculo.

Após, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74526 Nr: 3056-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alceu José Gagliazzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...) O Ministério Público se manifestou às fls. 65/70, argumentando 

acerca das preliminares levantadas que o direito a saúde é de 

responsabilidade solidária de todos os entes federativos, e que tanto o 

MUNICÍPIO quanto o ESTADO seriam responsáveis pelo fornecimento do 

medicamento ao demandante. Requereu ainda o saneamento do feito e a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Às fls. 71/75 o feito 

foi sentenciado, ocasião em que a Autoridade Judicial julgou a 

improcedente os pedidos do requerente e extinguiu o processo com 

julgamento de mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC, sob a 

fundamentação de que o autor não teria trazido aos autos os 

comprovantes devidos de suas alegações e da efetiva necessidade do 

referido tratamento ou por quanto tempo deveria ser realizado. O Ministério 

Público apelou da sentença, às fls. 77/82, consignando em suas razões 

que não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa pois não 

teria sido oportunizado ao autor produzir qualquer prova em audiência, 

postulando pela declaração da nulidade do decisum. A apelação interposta 

foi provida, nos termos da decisão monocrática encartada às fls. 103/104, 

anulando a sentença e determinando a remessa dos autos à Primeira 

Instância para novo julgamento. Recebidos os autos, a Defensoria Pública, 

patrocinando os interesses do requerente, requereu que as partes 

fossem intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, às 

fls. 109-v. Às fls. 110 foi determinada a intimação das partes para 

indicarem as provas, sendo que o MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM informou 

que não tinha interesse em produzir qualquer prova, o ESTADO DE MATO 

GROSSO nada manifestou e a Defensoria Pública requereu o julgamento 

antecipado do mérito. No entanto, antes de proferir julgamento do feito, a 

fim de evitar nulidades, abra-se vistas ao Ministério Público, para indicar 

se há interesse na produção de outras provas, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ou requerer o que entender de direito. Após, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99498 Nr: 5992-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Gutemberg 

Nascimento Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o processo com resolução de 

mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

APENAS para confirmar a tutela antecipada concedida às fls. 13/17, 

mantendo a referida decisão incólume, para determinar ao ESTADO DE 

MATO GROSSO, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde e ao 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, na pessoa da Secretária Municipal de 

Saúde, a obrigação de fazer consistente em providenciar, por conta do 

Sistema Único de Saúde – SUS ou através de fornecedor da rede 

particular, a internação do substituído GUTEMBERG NASCIMENTO SILVA 

em unidade de terapia intensiva. Consigno que a demanda foi julgada 

procedente apenas para confirmar a liminar já concedida anteriormente, 

visto que a liminar já foi cumprida, não necessitando mais do atendimento 

médico pleiteado na exordial. Sem custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais. Sentença sujeita a reexame necessário. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71627 Nr: 141-21.2013.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidovino Trevisol e Cia Ltda - ME, Leide Laura da Silva 

Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Benedito de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em tempo, fixo o prazo do edital em 20 (vinte) dias, fluindo da data da 

publicação deste, conforme disposto no artigo 257, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94582 Nr: 2779-22.2016.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Leyton Ltda, Eike Kramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT 1.938-A

 Vistos.

Ante a decisão proferida nos autos de agravo de instrumento de nº 

1003822-41.2018.811.0000, carreada às fls. 410/416, suspenda-se os 

presentes embargos à execução, bem como a execução de título 

extrajudicial em apenso até o julgamento do mérito o RESP 1.578.771/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98209 Nr: 5254-48.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMdS, EJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a decretação da prisão civil do executado, determino a renovação do 

mandado, com a respectiva inclusão no Banco Nacional de Mandados de 

Prisão, conforme decisão de fl. 50.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75395 Nr: 3950-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSS às fls. 80/84, refutando os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 76/77.

Intimado a se manifestar sobre os cálculos da autarquia previdenciária, o 

exequente manifestou sua concordância, às fls. 86.

Assim, considerando a concordância expressa da parte exequente com 
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os cálculos apresentados pela parte executada, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pelo INSS às fls. 81/81-v, equivalente a R$ 26.985,47 (vinte e 

seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), 

para que surta seus efeitos legais.

Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo INSS e, por consequência, RECONHEÇO o excesso de 

execução, que deverá prosseguir pelo valor de R$ 26.985,47 (vinte e seis 

mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Expeça-se a respectiva requisição de pequeno valor no valor 

supraindicado, através do Sistema PRECWEB.

Após, tornem os autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75946 Nr: 4523-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pasinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Souza Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Franceschi Junior - 

OAB:SC 24.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rozendo Portolan - 

OAB:7504/MS

 Vistos.

Antes de proferir qualquer decisão nos autos, com fulcro no artigo 9° e 

artigo 487, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste no feito sobre a 

ocorrência da prescrição dos títulos executivos encartados às fls. 14, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98644 Nr: 5502-14.2016.811.0086

 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: Valdir de Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - OAB:21749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de res tauração dos autos ext rav iados n° . 

1411-85.2010.811.0086, código 45993, instaurado de ofício por esta 

Magistrada, às fls. 31.

 Os autos extraviados versavam sobre ação previdenciária para 

concessão de auxílio-acidente, ocupando o polo ativo VALDIR DE BRITO e 

o polo passivo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Determinada a instauração da restauração às fls. 31, as partes foram 

citadas e intimadas a apresentarem os documentos que possuíam em seu 

poder.

 VALDIR DE BRITO acostou as cópias que tinha em seu poder às fls. 

46/116, enquanto que o INSS apresentou contestação totalmente 

impertinente ao procedimento às fls. 117/120-v, trazendo anexos os 

documentos de fls. 122/123.

Ausente qualquer oposição à restauração dos autos, aplica-se à hipótese 

em epígrafe o disposto no artigo 714, § 1°, do CPC, assim redigido:

Art. 714. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo 

de 5 (cinco) dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as 

reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder.

§ 1o Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, 

assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo 

desaparecido.

Portanto, considerando que ambas as partes tiveram a oportunidade de se 

manifestar acerca da presente restauração e não houve oposição, 

HOMOLOGO a presente restauração de autos, para que supra o processo 

n°. 1411-85.2010.811.0086, código 45993.

Considerando que não foi possível a apurar a responsabilidade acerca do 

desaparecimento do feito, bem como uma das partes se trata de autarquia 

previdenciária e a outra é beneficiária da gratuidade da justiça, não há que 

se falar em condenação ao pagamento das custas da restauração e 

honorários de advogado, conforme artigo 718, c/c artigo 98, inciso I, do 

Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, tornem os autos 

conclusos para sentença referente à ação de procedimento comum.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82207 Nr: 270-55.2015.811.0086

 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: Thercilio Felix Zen (Espolio), Elydia Terezinha Zen

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristina Ogliari - 

OAB:MT-9744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12.208-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES MALFATTO GOTHARDO (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001968-74.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação previdenciária para a concessão de aposentadoria rural por 

idade, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pela requerente 

FLORIPES MALFATTO GOTHARDO, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos já qualificados nos autos. A parte autora 

requereu em sede de tutela antecipada para que a autarquia requerida 

estabeleça liminarmente os pagamentos do benefício pleiteado. Juntou 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. O instituto da tutela antecipada tem fundamento 

constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, 

inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito fundamental 

consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito 

formal de propor a ação, indo muito mais além, pois assegura o direito a 

uma tutela adequada e efetiva. A tutela antecipada é instrumento apto a 

efetivar de modo célere a proteção dos direitos no caso concreto, 

constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que o juiz antecipa o 

seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu direito. Os 

requisitos essenciais à concessão dessa medida estão elencados no 

artigo 300 e parágrafos do Novo Código de Processo Civil, que assim 

estatui: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1º. Para concessão da tutela de 

urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la; § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 
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urgência de natureza antecipada não será quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em juízo de 

cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que pela situação narrada na 

inicial, além de estar apenas baseada nas alegações da parte autora, não 

há como se constatar a existência da prova inequívoca e da 

verossimilhança das alegações pelos documentos acostados a inicial, 

mormente pelo fato de que os requisitos da aposentadoria rural devem ser 

corroborados por prova testemunhal. Por conseguinte, não vislumbro nos 

autos também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Ademais, não há que se falar na tutela de evidência, uma vez que, de 

acordo com o artigo 311 do Código de Processo Civil e incisos, os quais 

também não estão presentes nos autos, vejamos: Art. 311. A tutela de 

evidência será concedida, independente da demonstração de perigo de 

dano ou de risco do resultado útil do processo, quando: I - Ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ante o 

exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao 

deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela 

inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, 

autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a 

consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. 

Cite-se o requerido, no endereço declinado na inicial, para, querendo, 

contestar a presente ação, nos termos do artigo 335 do CPC, 

observando-se o prazo de 30 (trinta) dias em observância ao artigo 183 

do Código de Processo Civil, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, consignando no 

mandando as advertências do artigo 344 do CPC. Tendo em vista que a 

autarquia previdenciária não pode transacionar acerca do interesse 

público que patrocina, bem como ante a escassez de mediadores no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC, deixo de designar 

audiência preliminar de conciliação, iniciando-se a contagem do prazo para 

apresentação de contestação nos moldes das hipóteses previstas no 

artigo 231 do Código de Processo Civil. Após, caso na contestação seja 

alegado pelo réu qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC 

intime-se o autor para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 

15 dias, sendo lhe permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 

351 do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Defiro a 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum 15 de outubro 

de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-94.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (INTERESSADO)

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REANE PALLAORO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000738-94.2018.8.11.0086 Valor da causa: $4,866.14 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GBS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: Avenida Mato Grosso, 846, S, 

Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: ALINE DAL MOLIN - MT0015887A-O, ADRIANE 

MARCON - MT0004660A POLO PASSIVO: Nome: REANE PALLAORO 

Endereço: Rua Pimolas, 1943, W, Jardim das Acácias, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 Senhor(a): GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME A presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria 

para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 

13:30 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY KRIEGER GIROTTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000740-64.2018.8.11.0086 Valor da causa: $7,955.85 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GBS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: Avenida Mato Grosso, 846, S, 

Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ADVOGADO 

DO(A) INTERESSADO: ALINE DAL MOLIN - MT0015887A-O POLO 

PASSIVO: Nome: ROSEMARY KRIEGER GIROTTO Endereço: Avenida dos 
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Cedros, 149, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME A presente, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISLA MOREIRA DUTRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000741-49.2018.8.11.0086 Valor da causa: $20,677.77 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: GBS AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Endereço: Avenida Mato Grosso, 846, S, 

Alvorada, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 ADVOGADOS 

DO(A) INTERESSADO: ADRIANE MARCON - MT0004660A, ALINE DAL 

MOLIN - MT0015887A-O POLO PASSIVO: Nome: GEISLA MOREIRA DUTRA 

Endereço: Rua dos Cedros, 1664-N, Jardim II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

A presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 15:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Os réus Edmilson José da Silva e Alexandre Rodrigo Romão da Silva 

foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, 

incisos III e IV, do CP, e 244-B da Lei 8.069/90, ambos à pena de 13 (treze) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 297 de 465



anos de reclusão em regime inicialmente fechado, conforme sentença de 

fls. 416/421.

Inconformada, logo após lida e publicada a sentença em plenário, a Defesa 

do réu Alexandre Rodrigo Romão interpôs recurso de apelação, e 

posteriormente, apresentou razões de recurso às fls. 453/459.

Adiante, dentro do prazo legal, a Defensoria Pública interpôs recurso de 

apelação em favor do réu Edmilson José da Silva, que foi devidamente 

recebido (fl. 445), estando pendente, no entanto, da apresentação das 

razões de recursais, razão pela qual determino vistas dos autos à 

Defensoria Pública para esse fim, e em seguida, ao Ministério Público, para 

que querendo, apresente contrarrazões.

Após, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com 

nossas homenagens.

 Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000546-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CAMILLA BORGES REBELATTO (AUTOR(A))

GIOMAR ELSNER REBELATTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000546-92.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GIOMAR ELSNER REBELATTO, CAMILLA BORGES 

REBELATTO RÉU: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos. Indefiro o pedido de justiça 

gratuita, notadamente quando o valor destas, "in casu", perfaz a quantia 

de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), 

a qual, inclusive, pode ser parcelada pelos interessados (art. 98, §6º, 

CPC). Destarte, intime-se os interessados para, prazo de 15 (quinze) dias, 

promoverem o recolhimento das custas processuais e despesas de 

ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 

Desde já autorizo parcelamento em até cinco prestações. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, tornem 

conclusos. Cumpra-se. NX, 10 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000602-28.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000602-28.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA FERREIRA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Incabível a concessão de 

benefício previdenciário baseado somente em prova testemunhal e, tendo 

em vista que os documentos colacionados à inicial são insuficientes para 

configuração de início de prova material, nos moldes do art. 321 do Código 

de Processo Civil, determino a intimação da parte autora para emendar a 

exordial juntando documentos indispensáveis à propositura da ação, 

visando assim comprovar sua alegada qualidade de rurícola. Concedo à 

parte o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência, sob 

pena de indeferimento da inicial. Às providências. Nova Xavantina/MT, 15 

de outubro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74782 Nr: 2751-19.2015.811.0012

 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: MARCELO RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANE RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAME MARTINS DE PAULA - 

OAB:17.588/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se da Certidão de Óbito de fl. 13 que a “de cujus” Ivane Rodrigues 

Vieira deixou os seguintes herdeiros: Patrícia, Renato, Marcelo e Rogério.

Doutro lado, denota-se dos autos que o herdeiro Rogério não se encontra 

devidamente qualificado no feito.

Desta feita, intime-se o inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

suprir a omissão apontada divergência, requerendo o que entender de 

direito.

Sem prejuízo, deverá, ainda, no mesmo prazo, cumprir o requerido pelo 

Estado de Mato Grosso em fls. 50/51.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26982 Nr: 1403-10.2008.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELSON JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

1403-10.2008.811.0012, Protocolo 26982, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36744 Nr: 302-30.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

302-30.2011.811.0012, Protocolo 36744, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36838 Nr: 396-75.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RODRIGUES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

396-75.2011.811.0012, Protocolo 36838, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38412 Nr: 1956-52.2011.811.0012

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CAMARGO SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

1956-52.2011.811.0012, Protocolo 38412, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1988-57.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ANTONIO LEAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

1988-57.2011.811.0012, Protocolo 38444, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38977 Nr: 2521-16.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAUL PRESTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, para devolução dos autos nº 

2521-16.2011.811.0012, Protocolo 38977, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 1616-74.2012.811.0012

 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: APDSDA, MDSA, MDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 Vistos etc.

I. Dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para parecer de mérito.

II. Após volvam-me os autos conclusos.

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 1616-74.2012.811.0012

 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: APDSDA, MDSA, MDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de divórcio proposta por ADRIANA PEREIRA DA SILVA 

DE ALMEIDA em desfavor de MARCELO DA SILVA DE ALMEIDA, 

alegando, em síntese, que foram casados sob o regime de comunhão 

parcial de bens desde 22/06/2005.

Aduz que o casal está separado de fato há praticamente 2 (dois) anos, e 

que desta união, adveio dois filhos menores Mateus da Silva Almeida e 

Marcelo da Silva de Almeida os quais estão sob cuidados da requerente.

 Requereu, ademais, a fixação de alimentos, bem como regularização da 

guarda de fato das crianças, e a partilha de bens do casal.

 Ao final, requer a procedência do pedido, para decretar o divórcio, 

procedendo-se com a consequente averbação na certidão de casamento.

 Com o pedido inicial vieram os documentos de fls. 15/20.

O requerido foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial o 

qual apresentou contestação às fls. 75/76.

 Impugnação a contestação à fl. 77, onde a requerente reiterou os termos 

da inicial e pleiteou o julgamento antecipado da lide.

 O Ministério Público apresentou parecer de mérito as fls. 80/83.

 É o relatório. Fundamento.

Decido.

I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO

O presente caso se enquadra no dispositivo do artigo 355, I, do NCPC, 

onde se verifica que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, pois 

a matéria é essencialmente de direito, bem como as provas se encontram 

perfeitamente delineadas no processo.

 II. DO DIVÓRCIO.

Da análise dos autos, a ação merece ser julgada procedente, em razão de 

que se constata que o casal já está separado de fato a mais de 2 (dois) 

anos, não havendo interesse na continuidade da relação afetiva.

Outrossim, em razão do pedido inicial se trata de divórcio, entendo 

necessário tecer alguns considerações com relação à vigência da EC n. 

66/2010.

 Em face da vigência da emenda constitucional citada, tenho por mim que 

ela permitiu o divórcio sem causa e sem prazo, dando nova redação ao 

art. 226, § 6.º, que passou a dispor:

 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

 (...)

 § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

 Nesse sentido vem decidindo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

vejamos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO. APLICAÇÃO DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 66/2010. A Emenda Constitucional n. 

66/2010 deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal 

estabelecendo que "O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio", 

suprimindo os requisitos de prévia separação judicial por mais de um ano 

ou de separação de fato por mais de dois anos. Possibilidade de 

dissolução do casamento pelo divórcio independente de prazo de 

separação prévia do casal. PARTILHA DE BENS. Devem ser partilhados 

em 50% para cada um dos divorciandos os bens móveis e os direitos e 

ações porventura existentes sobre o imóvel. ALIMENTOS. Tratando-se de 

alimentos, deve-se observar o binômio alimentar de forma que atenda as 

necessidades dos alimentandos sem onerar em demasia o alimentante, 

consoante art. 1.694, § 1º, CC. Manutenção da sentença que determinou a 

obrigação em 20% dos rendimentos do apelante. Apelação parcialmente 

provida. (Apelação Cível Nº 70045169091, Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 11/04/2012).

Portanto, pelos entendimentos acima dissertados, importante frisar que é 

desnecessária a comprovação do lapso temporal antes exigido, bem como 

a demonstração de quaisquer causas para consubstanciar o divórcio.

 II.I. DA PARTILHA DOS BENS.

A autora alega a existência de bem a ser partilhado, consistente em 01 

(um) veículo Fiat Tipo 1.6, que supostamente estaria na posse do 

requerido, contudo a requerente não trouxe aos autos nenhum documento 

hábil a comprovar se quer a existência do referido bem.

Portanto, não houve a comprovação da verossimilhança do alegado, eis 

que sequer há nos autos os dados do referido veículo, assim, indefiro o 

pedido de partilha do mencionado bem.

 II. II. DOS ALIMENTOS DOS MENORES.

De fato, o dever alimentar esculpido no art. 22 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como no art. 1.696 do Código Civil, resta cabalmente 

comprovado pela prova pré-constituída exteriorizada nas certidões de 

nascimento de fls. 19-20.

Como dito, buscando a maior justiça desta decisão, sempre atento aos fins 

sociais que a lei almeja, e ainda, tendo em vista que o requerido se 
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encontra em local incerto e não sabido, não sendo produzidas provas 

acerca do seu atual rendimento, entendo que os alimentos deverão ser 

fixados em seu patamar mínimo, o qual seja 30% do salário mínimo a cada 

criança, totalizando a importância de 60% do salário mínimo, que 

atualmente corresponde à R$ 528,00 (quinhentos e vinte oito reais) 

mensais.

 II. III. DO DIREITO DE GUARDA.

 Com efeito, não há dúvida de que a genitora reúne as melhores condições 

de educar e acompanhar materialmente e moralmente a menor em questão, 

vez que o requerido tem seu paradeiro desconhecido, sendo citado por 

edital, evidente neste caso, o abandono de seus filhos a própria sorte.

 Assim, a guarda da infante deve ser pautada no princípio do melhor 

interesse da criança, e de acordo com o parecer ministerial, determino que 

a guarda dos menores seja exercida unilateralmente pela sua genitora, ora 

requerente.

 O direito de visitas do genitor deverá ser livre, devendo as crianças 

alternar os finais de semana com os pais, assim como nas festas de final 

de ano, aniversários e feriados.

 DISPOSITIVO

I. DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

formulado por ADRIANA PEREIRA DA SILVA DE ALMEIDA em desfavor de 

MARCELO DA SILVA DE ALMEIDA, para DECLARAR dissolvido o vínculo 

CONJUGAL que mantinham e decretar lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

Federal n. 6.515/77 c/c artigo 226 § 6.º da Constituição Federal.

 I.I. Indefiro a partilha do veículo descrito na inicial.

 I.II. Fixo os alimentos em favor dos menores MATEUS DA SILVA ALMEIDA 

e MARCELO DA SILVA DE ALMEIDA, em 60% de um salário mínimo, 

equivalente à R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais), que deverá ser 

pago mensalmente, além de 50 % (cinquenta por cento) das despesas 

com saúde, educação, vestuário e atividades extracurriculares.

I.III. A guarda dos menores será exercida de forma unilateral pela genitora.

I.IV. Determino que a requerente volte a usar o nome de solteira ADRIANA 

PEREIRA DA SILVA.

II. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I do NCPC.

IV. Isento as partes do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por 

serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC.

V. Publicada nesta data. Registre-se. Intimem-se.

VI. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

VII. Transladem-se cópias da presente decisão ao feito apenso a este, 

cód. 66728.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105683 Nr: 3642-35.2018.811.0012

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ROBERTO RAMMINGER, GERHARDT 

RAMMINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo sido produzida a prova pleiteada pela parte autora, que manifestou 

desinteresse no prosseguimento do feito (ref. 32), DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO dos autos com baixa na distribuição, ficando o feito à 

disposição da parte autora para extração de cópias caso assim queira.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

HIAGO OLIVEIRA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000612-72.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA LUCIA DA CONCEICAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Pedido Liminar proposta por ANA 

LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS em desfavor de MARFRIG GLOBAL 

FOODS S.A. Alega a autora que seu nome fora inscrito no cadastro de 

inadimplentes pela requerida, em decorrência de suposto débito vencido 

em 13/08/2018 referente à compra de produtos alimentícios no valor de R$ 

266,87 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos). No 

entanto, a autora afirma ter quitado o aludido débito em 06/08/2018, antes 

do vencimento, razão pela qual, supostamente, a mencionada inscrição 

seria indevida. Pugna, liminarmente, pela exclusão de seu nome do 

cadastro de inadimplentes, condenando a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Fundamento e decido. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, 

tem-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O 

fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia no documento de Id. 

15577211, que comprova o registro do nome da requerente no cadastro 

de inadimplentes, bem como os documentos de Id. 15577209 e 15577209 

que comprovam o pagamento da dívida em questão, antes mesmo de seu 

vencimento. Já o periculum in mora relaciona-se à negativação do nome da 

peticionante, vez que, enquanto persistir, resultará em uma série de 

limitações ao devido exercício da vida civil. Na situação vertente não 

existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do 

CPC. DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO A LIMINAR em tutela de urgência, determinando que a requerida 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A cancele, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

inscrição indevida do nome de ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

– CPF: 516.618.884-53, nos serviços e proteção ao crédito e protesto; sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do CDC. 

Cite-se a requerida, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Intime-se a autora, via seu advogado, para comparecer 

à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado as advertências 

legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 9 de outubro 

de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000612-72.2018.8.11.0012. REQUERENTE: ANA LUCIA DA CONCEICAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Pedido Liminar proposta por ANA 

LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS em desfavor de MARFRIG GLOBAL 

FOODS S.A. Alega a autora que seu nome fora inscrito no cadastro de 

inadimplentes pela requerida, em decorrência de suposto débito vencido 

em 13/08/2018 referente à compra de produtos alimentícios no valor de R$ 

266,87 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos). No 

entanto, a autora afirma ter quitado o aludido débito em 06/08/2018, antes 

do vencimento, razão pela qual, supostamente, a mencionada inscrição 

seria indevida. Pugna, liminarmente, pela exclusão de seu nome do 

cadastro de inadimplentes, condenando a requerida ao pagamento de 
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indenização por danos morais. Fundamento e decido. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo (periculum in mora). Ou seja, extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, 

tem-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada. O 

fumus boni iuris, no caso em tela, se evidencia no documento de Id. 

15577211, que comprova o registro do nome da requerente no cadastro 

de inadimplentes, bem como os documentos de Id. 15577209 e 15577209 

que comprovam o pagamento da dívida em questão, antes mesmo de seu 

vencimento. Já o periculum in mora relaciona-se à negativação do nome da 

peticionante, vez que, enquanto persistir, resultará em uma série de 

limitações ao devido exercício da vida civil. Na situação vertente não 

existe perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, art. 300, §3°, do 

CPC. DISPOSITIVO Posto isso, com amparo no art. 300 do CPC/2015, 

DEFIRO A LIMINAR em tutela de urgência, determinando que a requerida 

MARFRIG GLOBAL FOODS S.A cancele, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

inscrição indevida do nome de ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

– CPF: 516.618.884-53, nos serviços e proteção ao crédito e protesto; sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Recebo a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do CDC. 

Cite-se a requerida, a fim de que compareçam à audiência de conciliação, 

que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Intime-se a autora, via seu advogado, para comparecer 

à solenidade a ser designada. Faça constar no mandado as advertências 

legais prescritas nos artigos 20 e 51, I, ambos, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Xavantina – MT, 9 de outubro 

de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 76888 Nr: 719-71.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Juan Flaviano Vieira e CIA LTDA - ME, 

Djalma Flaviano Vieira, Rodrigo Juan Flaviano Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY PIOVEZAN 

RODRIGUES DE MOURA - OAB:24327/O MT, Sérvio Tulio de Barcelos 

- OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – diligência

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Gaúcha do 

Norte-MT.

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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000503-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON MIRANDA LACERDA (AUTOR(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO (ADVOGADO(A))

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BASTO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000758-17.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: JOAQUIM BASTO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Cite-se o requerido para contestar a ação, 

no prazo legal. Decorrido o prazo da contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 5 de setembro de 2018. Jorge 

Hassib Ibrahim Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27725 Nr: 717-48.2010.811.0044

 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: Luiz Antonio de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Resil Agropecuária e Imobiliária S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:23214/O, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Primavera do Leste/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 

388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 15327 Nr: 1631-88.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Agroverdi S/A Máquinas Agrícolas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Akira Matsuyuki, Nereu José 

Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 havendo dúvida sobre o valor atribuído ao bem, mostra-se prudente e 

justificada a produção de nova avaliação por profissional técnico 

habilitado.Posto isso, NOMEIO para a avaliação do imóvel penhorado a 

empresa Forense Lab, com endereço à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, 

Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, Sala 1405, Cuiabá/MT, 

CEP 78.048-250, e-mail contato@forenselab.com, Telefone (65) 

98112-2338 (com atendimento via aplicativo WhatsApp).Assino-lhe, desde 

já, o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do laudo. Por conseguinte, 

INTIME-SE a empresa nomeada para oferecer sua proposta de honorários, 

em cinco (05) dias, salientando-o, ainda, que se trata de processo que 

tramita sob o pálio da justiça gratuita e que seus honorários deverão ser 

exigidos do Estado de Mato Grosso, uma vez que o executado está sendo 

patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.Sem prejuízo, INTIMEM-SE 
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ambas as partes para que, dentro de (05) cinco dias, indiquem seus 

assistentes técnicos e formulem quesitos.Por fim, diante de tais 

deliberações, POSTERGO a análise do pedido de busca e ativos 

financeiros.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1145 Nr: 518-46.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Tavares da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº 1236/2005 (Código 1145)

 VISTO,

Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por MARCIA DA 

SILVA em face de VALDEVINO TAVARES DA SILVA FILHO, ambos já 

qualificados nos autos.

Perlustrando os autos, denota-se que os causídicos que outrora 

patrocinavam os interesses da exequente postularam pela execução dos 

honorários contratuais, em razão da cassação dos poderes inicialmente 

conferidos (fls. 108/110).

Verifica-se, também, que os advogados que atuavam em favor do 

executado renunciaram ao mandato que lhes foi conferido (fls. 111/112).

Pois bem.

De elementar conhecimento que a execução de honorários advocatícios 

contratuais no bojo da ação em que o tiver atuado é possível, nos termos 

do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, desde que o respectivo 

contrato de prestação de serviços firmado entre a parte e seu patrono 

seja juntado aos autos.

No caso vertente, embora os advogados peticionantes informem que 

constam no introito da procuração cláusula relativa aos honorários 

contratuais, ao excursionar mencionado documento nada se vislumbra 

nesse sentido (fls. 06).

Além disso, não há cópia do contrato de honorários contratuais jungida 

aos autos, motivo pelo qual CONCEDO aos advogados peticionantes o 

prazo de cinco (05) dias para a apresentação de tal documento, sob pena 

de indeferimento do pedido.

Aliás, considerando que os causídicos informaram que a exequente 

cassou os poderes conferidos, INTIME-A para regularizar sua 

representação processual, em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Igualmente, haja vista a renúncia dos patronos que outrora patrocinavam 

os interesses do devedor, INTIME-O para que, em 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, sob pena dos atos processuais 

serem praticados à sua revelia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71380 Nr: 2166-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Felix Mundim, Silvana de Melo Mundim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Ferreira da Silva, Maria Ivone Moreno 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE JESUS MOREIRA - 

OAB:10876/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266.554, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Processo nº 2166-31.2016.811.0044 (Código 71380)

VISTO,

Considerando a instauração de incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica [Processo nº 3244-26.2017.811.0044 (Código 

81878)], SUSPENDO o feito, na forma disciplinada pelo art. 134, § 3º, do 

novel Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 3031-25.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Alves da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3031-25.2014.811.0014 (Código 57889)

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que embora notificado o óbito 

da parte credora não foi realizada a devida sucessão processual, tendo o 

causídico postulante requerido o prosseguimento do feito para a cobrança 

dos honorários contratuais, uma vez que os sucumbenciais já foram 

levantados (fls. 121/122).

De fato, a despeito da legitimidade autônoma para a execução dos 

honorários sucumbenciais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

perfilhou entendimento no sentido de que o advogado poderá destacar os 

valores de seus honorários contratuais para execução autônoma, 

diretamente em face da parte adversa (Precedentes: REsp nº 

1.095.975/RS; AgRg no REsp nº 970.497/RS; REsp nº 1.394.647/GO).

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 121/122 e, via de consequência, 

DETERMINO o levantamento de 30% (trinta por cento) dos valores 

vinculados ao feito em favor da advogada subscritora.

Sem prejuízo, INTIME-SE a referida causídica para que, ao menos, indique 

nos autos, em 15 (quinze) dias, o endereço dos sucessores da falecida, a 

fim de que sejam intimados para manifestarem interesse no levantamento 

da quantia paga em favor da de cujus, sob pena de devolução ao Tesouro 

Nacional.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92020 Nr: 3487-33.2018.811.0044

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DOMINGOS MELO - ME, Cleber Domingos Melo, 

Adriano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3487-33.2018.811.0044 (Código 92020)

VISTO,

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, o autor informa sua profissão na exordial como sendo 

empresário, não havendo nos autos documentos que demonstrem sua 

insuficiência econômica ou que não possui meios de arcar com as custas 

processuais.

Assim, DETERMINO que o autor emende a exordial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de comprovar a alegada parca condição 

econômico-financeira, sob pena de indeferimento do benefício ou, 

querendo, pague as custas de distribuição, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89476 Nr: 2258-38.2018.811.0044

 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: Josielma Marques Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Antoniolo - 

OAB:14.281-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§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 atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 51421 Nr: 617-88.2013.811.0044

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRJ, WCR, GSRR, MAR, NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 617-88.2013.811.0044 (Código 51421)

 VISTO,

Sobreleva-se dos autos que os corréus JOÃO RODER JÚNIOR, WILMA 

CORREA RODER, MARCOS ANTONIO RODER e GILMARA SENGER RIBAR 

RODER foram regularmente citados por edital, sendo apresentada 

contestação por negativa geral às fls. 163/164.

Todavia, o requerido NADIR SUCOLOTTI não foi citado até o momento.

Nesse ponto, urge assinalar que incabível este juízo diligenciar acerca do 

atual paradeiro do mencionado demandado, uma vez que tal diligência 

incumbe à parte autora, razão pela qual, sem maiores digressões, 

INDEFIRO o pedido de fls. 170.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

fornecer dados necessários à citação do requerido NADIR SUCOLOTTI, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22930 Nr: 1702-85.2008.811.0044

 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: Alaor Rodrigues Maciel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833

 Processo nº 286/2008 (Código 22930)

 VISTO,

De início, importante salientar que despicienda a intimação do instituto 

executado para manifestar-se quanto ao pedido de habilitação de 

herdeiros, uma vez que a relação processual instalada já encontra-se 

findada.

Registra-se que a habilitação trata-se de formalismo jurídico, a fim de 

assegurar a lisura do procedimento e garantir o direito sucessório dos 

herdeiros da falecida exequente, não havendo, portanto, qualquer prejuízo 

à autarquia executada.

Inobstante, verifica-se que a advogada peticionante não regularizou a 

representação processual dos sucessores da de cujus, de modo que 

obstada a apreciação do pleito.

Destarte, INTIME-SE a causídica subscritora para que, em 15 (quinze) dias, 

regularize a representação processual dos herdeiros da falecida 

executada, sob pena de indeferimento do pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 875-74.2008.811.0044

 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: Hilma Franzen

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Processo nº 875-74.2008.811.0044 (Código 22094)

 VISTO,

Considerando que os valores inicialmente adimplidos foram restituídos ao 

Tesouro Nacional por não terem sido levantados em tempo hábil, DEFIRO o 

pedido de fls. 127 e, por conseguinte, DETERMINO seja expedido novo 

Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV), atentando-se aos cálculos 

homologados e, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, 

observando as determinações da Resolução nº 168/2011-CJF, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEILSON ALMEIDA SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ PARA OS DEVIDOS FINS, que impulsiono o presente 

feito para INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, da audiência de 

conciliação designada para o dia 10/12/2018 às 15:30 horas, o qual 

deverá comparecer na audiência acompanhado da parte 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no 

artigo 51 da Lei 9.099/95.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002267-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL (REQUERENTE)

IRAJA REZENDE DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, 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 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002324-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE (REQUERIDO)

 

Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, 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 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161748 Nr: 1202-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira Filho, ALICE VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140474 Nr: 3912-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Fernando de Albuquerque Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliaria Carvalho Ltda, Vikan - Administração 

e Participações Ltda., CAÇULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspendo o feito por 90 dias, conforme o requerido. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140402 Nr: 3878-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luana Mendes Aguiar

 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: Lucimar Cristina Gimenez. - 

OAB:8506-A

 Intime-se o autor para contrarrazoar os embargos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155390 Nr: 10556-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEIDES OLIVEIRA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT 

12.903

 Intime-se o autor para contrarrazoar. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150792 Nr: 8370-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elton de Souza Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Intime-se o réu. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110073 Nr: 76-46.2016.811.0013

 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): Ricardo Cosme Silva dos Santos e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103175 Nr: 3402-48.2015.811.0013

 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): Girdem Leandro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para indicar bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148350 Nr: 7147-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a dilação de prazo de 40 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126736 Nr: 6612-73.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanir Comin, Maria Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delvan de Assis Lara, Rosineia Maia Ezequiel 

Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948, Maíra Gaspar Santos - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Em se tratando de erro material ocorrido no dispositivo da sentença, 

retifico o nome da menor para que passe a constar BRUNA KARLA 

ALEIXO MOREIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145912 Nr: 6093-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza, Gilda José de Freitas souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125843 Nr: 6174-47.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLUF B. E. O. JÚNIOR LTDA, JOSÉ CARLOS 

FERREIRA DE SOUZA, MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, 

Transportadora Sape LTDA

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

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACLUF B. E. O. JÚNIOR LTDA, CNPJ: 

05548882000148, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ CARLOS 

FERREIRA DE SOUZA, Cpf: 78167531104, Filiação: Maria Ferreira de 

Souza, data de nascimento: 24/05/1975, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARCIA JOSE DOS 

SANTOS SOUZA, Cpf: 89256514168, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido TRANSPORTADORA SAPE LTDA, 

CNPJ: 05548882000148. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte requerida para contrarrazoar o recurso no 

prazo legal.

Despacho/Decisão: Ao requerido para contrarrazões.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 01 de outubro de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 2887-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venham aos autos na mesma petição os cálculos atualizados e o nº do 

CPF/CNPJ do executado para otimizar os serviços.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168513 Nr: 4364-66.2018.811.0013

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Barbosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167990 Nr: 4109-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156080 Nr: 10835-35.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa do Nascimento & Antonelli LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB/MT 19476-O;

 Ao excipiente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156080 Nr: 10835-35.2017.811.0013

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbosa do Nascimento & Antonelli LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA - OAB:14696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:OAB/MT 19476-O;

 Cumpra-se o despacho de ref. 18, intime-se o executado (excipiente). 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 591-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima de Souza Borges, Luiz Olair 

Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Defiro o requerido. Intime-se o executado para que efetue o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 19753 Nr: 3584-54.2003.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109894 Nr: 6134-02.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 
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OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos de ref. 91, tendo em vista a inercia do INSS.

Expeça-se RPV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 5967-82.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Soares de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Intime-se a ré. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107916 Nr: 5374-53.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 5808-08.2016.811.0013

 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: RANNER SILVA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.01.2019, às 

13h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112066 Nr: 920-93.2016.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BEZERRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139543 Nr: 3507-54.2017.811.0013

 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: Epifanio Cesário Poquiviqui

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138406 Nr: 3032-98.2017.811.0013

 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: NORBERTO INACIO DE OLIVEIRA

 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:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128925 Nr: 7651-08.2016.811.0013

 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: WALQUIRIA LEAL TORNACIOLE TOMAZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128038 Nr: 7209-42.2016.811.0013

 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: WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, Loanda de 

Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 3782-03.2017.811.0013

 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: PAULO VIANA DA SILVA BISPO

 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, considerando a juntada de referência 95, impulsiono o feito 

INTIMANDO a parte autora para que se manifeste requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149637 Nr: 7723-58.2017.811.0013

 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: Ari Mota Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 
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- OAB:16637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos apresentados na impugnação.

Expeça-se RPV conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148950 Nr: 7420-44.2017.811.0013

 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: JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho os embargos e fixo o prazo do benefício em 120 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126444 Nr: 6455-03.2016.811.0013

 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: Sindicato dos Funcionário Públicos Municipais de Pontes 

e Lacerda - SINFPPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de emenda a inicial, com relação ao valor. Intime-se e o 

autor para recolhimento da diferença das custas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145884 Nr: 6085-87.2017.811.0013

 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: SEBASTIAO ZANRE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado.

 O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a 

existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou 

omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para esclarecer que a 

data base de inicio do benefício é de 28/09/2016.

III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144945 Nr: 5677-96.2017.811.0013

 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: Carlos Alexandre da Costa Matoso

 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:

 Ao embargado para contrarrazoar os embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159310 Nr: 78-45.2018.811.0013

 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: SANDRA MARCIA VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria. Expeça-se RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152246 Nr: 9004-49.2017.811.0013

 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: EVA ANDRADE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho os embargos e fixo o prazo do benefício em 120 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166920 Nr: 3607-72.2018.811.0013

 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: MIRIAM DE JESUS ALVES TEIXEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164468 Nr: 2366-63.2018.811.0013

 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: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo o aocrdo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163556 Nr: 1965-64.2018.811.0013

 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: Nara Lucia de Andrade Karling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154054 Nr: 9935-52.2017.811.0013

 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: Sandra Regina Lourencetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lorencetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para dar prosseguimento ao feito sob pena de 

destituição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98834 Nr: 1589-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Netto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Vila Nova Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimem-se as partes para que apresentem alegações finais. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 139808 Nr: 3617-53.2017.811.0013

 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: KETLE NATALIA VIEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rusimar Mamedes Calaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97090 Nr: 866-64.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo os cálculos elaborados pelo contador judicial (ref. 85), tendo 

em vista que o contador respeitou a sentença e o manual de cálculos da 

Justiça Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154716 Nr: 10250-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, EDNA VALDIRENE 

PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Costa Araújo, GILSON COSTA ARAUJO, 

Rosângela Costa Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160368 Nr: 616-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Duracy de Campos Morato, Espólio de Fernando 

Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE FARIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para que se manifeste acerca da contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153388 Nr: 9605-55.2017.811.0013

 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: Disal Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. E. COSTA LACERDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base no

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46879 Nr: 3543-14.2008.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 Redesigno inspeção judicial para o dia 11/12/2018 às 13hs. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002177-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. F. F. (REQUERENTE)

I. A. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. M. (REQUERIDO)

 

Certifico para os devidos fins, que nesta data compareceu em Cartório a 

Parte requerida , José Carlos de Morais, dando-se por citado /intimado na 

presente ação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 

(dez) Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001045-73.2018.8.11.0013 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: [Tutela e 
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Curatela]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: ANTONIO GOMES DA 

SILVA Endereço: Avenida Florespina Azambuja, 78, São José, PONTES E 

LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: Nome: ORLANDO 

GOMES DA SILVA Endereço: Avenida São Paulo, 436, Bairro Padrão, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 INTIMANDO: TERCEIROS, 

INTERESSADOS, AUSENTES. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS 

PESSOAS ACIMA QUALIFICADAS, atualmente em local incerto e não 

sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de: I) DECLARAR a 

interdição definitiva de ORLANDO GOMES DA SILVA, devidamente 

qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade absoluta para 

exercício dos atos da vida civil. Também devidamente qualificado (a), que 

deverá firmar o competente compromisso perante este Juízo, no prazo de 

10 (dez) dias; DETERMINAR a extração de ofício, remetendo-o ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos (art. 15, 

inciso II da CF/88); DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. PUBLIQUE-SE, 

tanto na imprensa local, quanto no órgão oficial, por 03 (três) 

oportunidades, dentro do intervalo de 10 (dez) dias, na forma dos art. 9.2, 

inciso III do Código Civil de 2002 e art. 755, §30, do Novo Código de 

Processo Civil. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, pelo período de 6 (seis) meses, na forma do 

art. 753, §30 do NCPC. Sem condenação em custas ou honorários de 

advogado. Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 52 do Provimento n° 

12/2017-00J, para as providências de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Diego Antônio Estival da Silva Luiz, assistente de gabinete, foi 

lavrado este termo, que vai assinado pelos presentes. 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 , 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002044-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CLAUDINO FRARE (AUTOR(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE NUNES CINTRA (RÉU)

F. N. CINTRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002044-26.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$90,815.93; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]; 

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, 15 de outubro 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002399-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002399-36.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA. REQUERIDO: CLODOALDO MARIANO. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002398-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANE VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002398-51.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

REQUERIDO: GIOVANE VICENTE DA SILVA. Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]; 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, 
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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, 15 de outubro 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: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$27,301.80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CHEQUE, INADIMPLEMENTO]; 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, 15 de outubro 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123432 Nr: 5143-89.2016.811.0013

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A, Marili Ribeiro Taborda - OAB:OAB-MT 14431-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por ALAN VITOR BRAGA em 

desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente na fl. 178.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias e a 

honorários de advogado, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC.

 DETERMINO a liberação do veículo GM/CELTA 4P SPIRIT, placa ELF7769 

da restrição judicial via Sistema Renajud.

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.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165233 Nr: 2795-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A contra ANTONIO CARLOS DA COSTA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 47/49 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fls. 47/48.

DETERMINO a liberação do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, placa 

NPC3277 da restrição judicial via Sistema Renajud.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53899 Nr: 5187-55.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Cristina Ribas, Douglas Francisco Sentene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizetti Luiz de Freitas, Construtora 

Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Siqueira Arantes - 

OAB:19273/MT, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:14370/O, JOAO 

PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13882, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins que de acordo com o provimento 

56/07-CGJ, art. 18, itens: 18.1 e 18.1.2, procedo a intimação do Advogado 

da parte autora a devolver o feito acima citado, no prazo de 03 (três) dias 

sob pena de perder o direito de retirar os autos do cartório e aplicação de 

multa de acordo com o art. 234, § 2º do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001363-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MAGALHAES PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARCIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

(VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1001363-56.2018.8.11.0013 Valor da causa: $2,500.00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: VILMA MAGALHAES PEREIRA NOBRE Endereço: Rua Amazonas, 

350, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: FRANCISCO MARCIO VIEIRA Endereço: Avenida Marechal Rondon, 
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235, Próximo a Nutriboi, Centro, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 

78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 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 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A autora adquiriu a motocicleta Honda Biz 125 ES, 

2010/2010, placa NUF 3418, que está com registro administrativo no órgão 

de trânsito em nome do demandado. A aquisição foi feita em julho de 2010 

e, desde então, o demandado nunca cumpriu com o seu dever de fornecer 

a documentação necessária para regularizar o bem nos órgãos 

administrativos. Como sempre conseguiu pagar os tributos e o 

licenciamento do bem sem qualquer problema, a demandante não se 

preocupou com a regularização. Acontece que este ano, ao tentar realizar 

o pagamento dos tributos, foi informada que o documento só seria 

entregue para a pessoa que consta no registro da autarquia de trânsito.A 

demandante, então, procurou o réu para regularizar os registros, mas não 

obteve sucesso. Eis a síntese dos fatos. DECISÃO: DEFIRO o pedido de ID 

nº. 15306585, para tanto, DETERMINO a busca de endereço do requerido 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de 

localização de endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a 

requerida, na forma do art. 246, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços, CITE-SE o requerido por edital na forma do artigo 

246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in 

albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” 

Universitário de Pontes e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 

78250-000, Pontes e Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, 

“e-mail”npjunemat@gmail.com, o qual é representado pelos advogados 

Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior 

(OAB/MT 14325), e a quem serão conferidas todas as prerrogativas 

atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme autoriza o art. 186, § 3º, 

do mesmo diploma legislativo). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. Pontes e Lacerda , 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002044-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVO CLAUDINO FRARE (AUTOR(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE NUNES CINTRA (RÉU)

F. N. CINTRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002044-26.2018.8.11.0013. AUTOR: IVO 

CLAUDINO FRARE. RÉU: F. N. CINTRA - ME. RÉU: FABIANE NUNES 

CINTRA. Vistos. Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do 

NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum 

(NCPC, art. 318, caput). Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde 

já, designada para o dia 28 janeiro de 2019, às 14h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 3 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002393-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOARES DOURADO (ADVOGADO(A))

JADIO DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002393-29.2018.8.11.0013 AUTOR: 

JADIO DE JESUS. RÉU: OI S.A. Vistos. Presentes os requisitos previstos 

nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito 

prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, caput). CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Com a 

juntada da contestação, abra-se vista dos autos ao requerente, na forma 
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prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão para novas 

deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-85.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000695-85.2018.8.11.0013. AUTOR: 

RAFAEL ANTONIO LAGES DUARTE. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por RAFAEL 

ANTONIO LAGES DUARTE, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15219779). Manifestação do autor ao ID nº. 

15663837. 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$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais). Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia 

ao caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, 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, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE ARAUJO (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000693-18.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSÉ MANOEL DE ARAUJO. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JOSÉ 

MANOEL DE ARAUJO, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15220085). Manifestação do autor ao ID nº. 

15663794. 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$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Deste modo, 

passo então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e 

ordenar a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a 

serem analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia 

ao caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, 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, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000694-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000694-03.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LUZIA ALMEIDA SILVA. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por LUZIA ALMEIDA SILVA, 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Juntou documentos nas folhas retro. 

Devidamente citada, a parte requerida manteve-se inerte (ID nº. 

15220300). Manifestação do autor ao ID nº. 15663811. 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$ 12.626,25 (doze mil 

seiscentos e vinte e seis reais e vinte e cinco). Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao 

caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, 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 

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. 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) 
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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, 

15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz (a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI VILELA DOS REIS (AUTOR(A))

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000696-70.2018.8.11.0013. AUTOR: 

VALDECI VILELA DOS REIS. RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por VALDECI 

VILELA DOS REIS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados na inicial. Juntou 

documentos nas folhas retro. Devidamente citada, a parte requerida 

manteve-se inerte (ID nº. 15200742). Manifestação do autor ao ID nº. 

15664786. 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$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Deste modo, passo 

então, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar 

a produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas e, considerando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia ao 

caso posto, em obediência ao art. 345, II, do NCPC, motivo pelo qual 

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, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz (a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002085-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (AUTOR(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALDA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002085-90.2018.8.11.0013 AUTOR: LEME 

MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. RÉU: MARINALDA DA SILVA SANTOS - 

ME. Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(art. 701 do NCPC). ANOTE-SE no mandado que, caso a(o) ré(u) cumpra, 

ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC) e, na 

hipótese de não haver cumprimento espontâneo da obrigação ou não 

sendo ofertado embargos à ação monitória, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Conste, ainda, no 

mandado que, nesse prazo, a(o) ré(u) poderá oferecer embargos, e que, 

não cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (art. 702 do NCPC). Desde logo, FIXO os 

honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) da parte autora no 

patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à causa (art. 701 do 

NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em idêntico prazo, desde que 

reconheça o crédito do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por 

cento) do valor, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá a(o) ré(u) requerer o parcelamento do restante da dívida em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

1% (um por cento) ao mês, hipótese que importará em renúncia ao direito 

de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, c/c art. 916, “caput” e §6º). 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001943-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR AIRES DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001943-86.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: 

JOCEMAR AIRES DE ANDRADE. Vistos. RECEBO o petitório de ID nº. 

15805756 como emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra JOCEMAR AIRES DE 

ANDRADE, sob a alegação de que celebrou com a parte requerida um 

contrato de financiamento, concedendo um crédito de R$ 21.866,35 (vinte 

e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), a 

ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 1.147,14 (um mil cento e 

quarenta e sete reais e quatorze centavos). Afirma que o veículo 

adquirido é da marca FIAT, Modelo: FIAT UNO EVO VIVACE (Celebration6) 

1.0 8V FLEX 4p Eta/Gas, Chassi: 9BD195152E0517270, Placa: OAV7646, 

Renavam: 587113146, BRANCA, ano/modelo: 2013/2014. Sustenta o 

autor, em apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as 

obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da 

prestação com vencimento a partir de 13/05/2018, o que deu ensejo ao 

vencimento antecipado das demais, importando de forma atualizada, no 

valor total, líquido e certo de R$ 26.759,77 (vinte e seis mil, setecentos e 

cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos). Em arremate, 

asseverou que o valor supracitado é o mesmo para fins de purgação da 

mora. Juntou aos autos notificação extrajudicial que foi entregue no 

endereço do contrato, pugnando pela concessão de mandado liminar de 

busca e apreensão do veículo mencionado ante a mora da parte 

requerida. E os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários ao 

recebimento da ação. Importante frisar que a presente ação, na lição de 

PAULO RESTIFE NETO encerra imediata declaratividade e constitutividade 

por proporcionar a consolidação da propriedade e posse plena (a indireta, 

preconstituída em nome do credor adquirente, reunida à direta, 

preexistente em mãos do alienante) na pessoa do credor fiduciário. Tal 

ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, requer para o seu recebimento 

e concessão da medida liminar o preenchimento dos requisitos contidos no 

seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 
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apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Os 

documentos acostados aos autos, na ref. 15132463, demonstram a 

realização do negócio jurídico entre as partes. Assim, possível o 

deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha caminham os precedentes 

jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA 

CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. 

REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO 

FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 

n. 911 / 69, comprova-se a constituição do devedor em mora: A) pela 

notificação extrajudicial, feita pelo cartório de títulos e documentos, 

através de carta registrada, que deve ser entregue no domicílio contratual 

do devedor, ainda que não seja recebida pessoalmente por ele; ou, a 

critério do credor, b) pelo instrumento de protesto lavrado no cartório 

competente (isto é, do domicílio contratual do devedor), cuja intimação 

pode ser feita por edital, se o devedor, apesar das tentativas do cartório, 

não for localizado no endereço constante do contrato ou tiver localização 

incerta ou ignorada ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a 

notificação no seu endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO -FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR 

FIDUCIANTE -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 15132476). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

FIAT, Modelo: FIAT UNO EVO VIVACE (Celebration6) 1.0 8V FLEX 4p 

Eta/Gas, Chassi: 9BD195152E0517270, Placa: OAV7646, Renavam: 

587113146, BRANCA, ano/modelo: 2013/2014. EXPEÇA-SE mandado de 

busca e apreensão, NOMEANDO-SE os representantes da parte autora 

como depositários, uma vez que não há nos autos elementos a 

demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora ou que o bem seja 

indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, faça constar no 

mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá o devedor 

entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 14º, do Decreto-lei 

911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (art. 3º, §4º, 

do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme permissivo legal previsto no 

art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, DETERMINO a inserção de restrição de 

circulação do veículo objeto da ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE 

a parte autora, por intermédio do seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001886-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001886-68.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JOSÉ ALVES DOS 

SANTOS FILHO. Vistos. RECEBO o petitório de ID nº. 15490866 como 

emenda à inicial. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – promovida pelo BANCO HONDA 

S/A contra JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO, sob a alegação de que 

celebrou com a parte requerida um contrato de financiamento, 

concedendo um crédito de R$ 16.034,40 (dezesseis mil, trinta e quatro 

reais e quarenta centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) 

prestações de R$ 334,05 (trezentos e trinta e quatro reais e cinco 

centavos). Afirma que o veículo adquirido é da marca HONDA, Modelo: CG 

160 FAN, Chassi: 9C2KC2200JR144858, Placa: QCT3122, Renavam: 

1148218596, PRETA, ano/modelo: 2018/2018. Sustenta o autor, em 

apertada síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da prestação 

com vencimento a partir de 14/06/2018, o que deu ensejo ao vencimento 

antecipado das demais, importando de forma atualizada, no valor total, 

líquido e certo de R$ 10.056,54 (dez mil, cinquenta e seis reais e cinquenta 

e quatro centavos). Em arremate, asseverou que o valor supracitado é o 

mesmo para fins de purgação da mora. Juntou aos autos notificação 

extrajudicial que foi entregue no endereço do contrato, pugnando pela 

concessão de mandado liminar de busca e apreensão do veículo 

mencionado ante a mora da parte requerida. E os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Passo à análise do preenchimento dos 

requisitos necessários ao recebimento da ação. Importante frisar que a 

presente ação, na lição de PAULO RESTIFE NETO encerra imediata 

declaratividade e constitutividade por proporcionar a consolidação da 

propriedade e posse plena (a indireta, preconstituída em nome do credor 

adquirente, reunida à direta, preexistente em mãos do alienante) na 

pessoa do credor fiduciário. Tal ação, regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, 
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requer para o seu recebimento e concessão da medida liminar o 

preenchimento dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis: “Art. 3o 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”. Os documentos acostados aos autos, na 

ref. 15490872, demonstram a realização do negócio jurídico entre as 

partes. Assim, possível o deferimento da liminar pleiteada. Nessa trilha 

caminham os precedentes jurisprudenciais: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO. 

VALIDADE. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. RECURSO IMPROVIDO. 

PRECEDENTE DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL: 1. Na alienação 

fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei n. 911 / 69, comprova-se a 

constituição do devedor em mora: A) pela notificação extrajudicial, feita 

pelo cartório de títulos e documentos, através de carta registrada, que 

deve ser entregue no domicílio contratual do devedor, ainda que não seja 

recebida pessoalmente por ele; ou, a critério do credor, b) pelo 

instrumento de protesto lavrado no cartório competente (isto é, do domicílio 

contratual do devedor), cuja intimação pode ser feita por edital, se o 

devedor, apesar das tentativas do cartório, não for localizado no 

endereço constante do contrato ou tiver localização incerta ou ignorada 

ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a notificação no seu 

endereço . (grifo nosso)” “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO 

-FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. ART. 267, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE 

-IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -ALEGADA REGULARIDADE DA 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA -DESNECESSIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL -SUFICIÊNCIA DO ENVIO E RECEBIMENTO DA 

CORRESPONDÊNCIA NOTIFICATÓRIA NO ENDEREÇO INFORMADO PELO 

CONTRATANTE DEVEDOR -COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO CONSTITUI 

PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, MAS APENAS DO 

DEFERIMENTO DA LIMINAR -SENTENÇA ANULADA -AUTOS DEVOLVIDOS 

AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. APELO 

PROVIDO. "Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a 

comprovação da mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada 

mediante notificação extrajudicial promovida por meio de cartório de títulos 

e documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o 

recebimento pessoal pelo devedor. " (STJ - AgRg no REsp 885.656/SC) 

ademais, a notificação do devedor não é pressuposto para a ação, mas 

para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Inteligência do art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69. (grifo nosso)” Ademais, o encaminhamento da notificação 

extrajudicial no endereço constante no contrato e/ou instrumento de 

protesto, é suficiente para constituir em mora a devedora (ref. 15035621). 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

FULCRADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU LIMINAR 

- MORA NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CARTÓRIO SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO RÉU - VALIDADE. DEVEDOR NÃO 

LOCALIZADO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE 

NO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATANTES QUE POSSUEM O 

DEVER DE INFORMAR EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra 

decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em 

contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, ajuizada 

pelo agravante em face da agravada, indeferiu liminar, considerando que o 

devedor não foi notificado. 2. Configuração da mora. Em se tratando de 

cláusula resolutória expressa, a mora do devedor se opera ex re, com o 

simples vencimento da dívida não paga, exigindo-se a notificação do 

devedor por carta enviada a seu endereço e com aviso de recebimento 

somente para a hipótese de concessão de liminar. Aplicação do princípio 

dies interpellat pro homini. 3. Princípio da territorialidade que só se aplica 

aos atos elencados no art. 130 da Lei 6.015/73, o qual, por sua vez, 

remete aos arts. 127 e 129, em cujo rol não se encontra a notificação do 

fiduciário para efeito de constituição em mora. 4. Princípio da 

instrumentalidade das formas. Assim, é válida para a constituição em mora 

a notificação extrajudicial emitida por Cartório de Títulos e Documentos de 

Comarca diversa do domicílio do devedor, desde que expedida para o 

endereço constante do contrato. 5. Notificação realizada que preencheu 

os requisitos legais, uma vez que o art. 12 da Lei 8.935/94 não impõe limite 

geográfico aos Cartórios de Títulos e Documentos. Aplicação das Súmulas 

55 e 103 deste Tribunal. 6. Teoria da expedição. Comprovação da mora 

que pode ser feita por envio de carta pelo arrendador dirigida ao endereço 

do arrendatário constante do contrato, independentemente de recebimento 

pessoal pelo devedor. 7. Considerando ser dever dos contratantes agirem 

pautados pela boa-fé objetiva e seus deveres anexos, competia à 

agravada ter informado a mudança de endereço, de modo que o credor 

não pode ser penalizado pela diligência negativa. 8. Decisão que se 

reforma, para deferir a liminar de busca e apreensão do bem. DOU 

PROVIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. 

(Agravo de Instrumento nº 0045043-38.2012.8.19.0000, 4ª Câmara Cível 

do TJRJ, Rel. Marcelo Lima Buhatem. j. 16.08.2012).” (grifo nosso) Ante o 

exposto, e com fulcro no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, DEFIRO a 

TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, DETERMINANDO a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo descrito nos autos: veículo automotor da marca 

HONDA, Modelo: CG 160 FAN, Chassi: 9C2KC2200JR144858, Placa: 

QCT3122, Renavam: 1148218596, PRETA, ano/modelo: 2018/2018. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, NOMEANDO-SE os 

representantes da parte autora como depositários, uma vez que não há 

nos autos elementos a demonstrar grave prejudicialidade à parte devedora 

ou que o bem seja indispensável à sua atividade produtiva. Outrossim, 

faça constar no mandado que, por ocasião do cumprimento do mandado, 

deverá o devedor entregar os documentos relativos ao veículo (art. 3º, 

14º, do Decreto-lei 911/69). CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, quite integralmente a dívida, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus, e/ou apresente defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar 

restituição (art. 3º, §4º, do Decreto-lei 911/69). Ademais, conforme 

permissivo legal previsto no art. 3º, §9º, do Decreto-lei 911/69, 

DETERMINO a inserção de restrição de circulação do veículo objeto da 

ação junto ao sistema Renajud. INTIME-SE a parte autora, por intermédio do 

seu patrono. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 15 

de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001647-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI WEMBERSON RAMOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001647-64.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: MARCONI WEMBERSON RAMOS – 

ME. Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700 do NCPC). Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se 

ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido 

de implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h30min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado de pagamento que o prazo de 15 (quinze) 

dias para o oferecimento de embargos à ação monitória será contado a 

partir do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Anote-se, ainda, no mandado, 
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que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 

1°, do NCPC) e, na hipótese de não haver cumprimento espontâneo da 

obrigação ou não sendo ofertado embargos à ação monitória, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 702 do 

NCPC). Desde já FIXO os honorários advocatícios em favor do (s) patrono 

(s) da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído 

à causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, nesse 

prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a 

obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). No mais, CONSIGNE-SE que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá o réu requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 8 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001167-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA (ADVOGADO(A))

G. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA PACHECO OAB - 018.532.191-77 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001167-86.2018.8.11.0013. AUTOR: G. S. 

B. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE RURAL ajuizada por G. 

S. B., representada por sua genitora Ana Paula da Silva Pacheco, 

devidamente qualificadas, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL. A inicial se fez acompanhar de documentos. O réu foi 

devidamente citado e apresentou contestação tempestivamente (ID nº. 

15104888). A autora apresentou impugnação à contestação ao ID nº. 

15241929. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Decido. Analisando os autos, pela natureza do direito em 

litígio, verifico ser improvável a obtenção de conciliação, além de que as 

partes não se manifestaram neste sentido. Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do Código de Processo Civil, 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 pontos controvertidos da lide: o 

exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, por parte do segurado, instituidor da pensão ora requerida, e a 

dependência econômica da autora em relação ao “de cujus”. No que tange 

à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, em um 

primeiro momento, que a prova oral 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 referida prova. DESIGNO o dia 06 de novembro de 2018, às 

13h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que serão colhidas as declarações das testemunhas 

oportunamente arroladas, bem como o depoimento pessoal da autora, em 

observância ao disposto no art. 139, VIII, do Código de Processo Civil. 

Ademais, na forma do art. 455 do mesmo diploma legislativo, CONCEDO às 

partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário para a profícua 

realização do ato aprazado. Pontes e Lacerda, 15 de outubro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001293-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID SCHOCK ZIRR (EXEQUENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKLES BORGES TAQUARY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001293-39.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: 

INGRID SHOCK ZIRR. EXECUTADO: JAKLES BORGES TAQUARY. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. Antes de 

prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça 

brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de implementar e 

desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, chamados de 

meios consensuais de conflito como mediação e a conciliação, visando 

assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à 

sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado 

nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 01 de fevereiro de 

2019, às 14h00min. Na hipótese da sessão restar frutífera, à conclusão 

para homologação. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 09 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

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

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013 AUTOR: 

MOTOS MATO GROSSO LTDA. RÉU: ERIK MOTOS LTDA – EPP. Vistos. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, deve-se ressaltar 

que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no sentido de 

implementar e desenvolver mecanismos de solução de controvérsias, 

chamados de meios consensuais de conflito como mediação e a 

conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução dos conflitos 

por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste sentido, foi 

recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, primordialmente, a 

conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, tratando-se de 

matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de Serviço nº 

3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam remetidos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para que seja 

realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde já, 

designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h00min. Na hipótese da 

sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 
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sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 08 de outubro de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001938-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

MARINES BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAEL LINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001938-64.2018.8.11.0013 REQUERENTE: 

MARINES BRITO DE SOUZA. REQUERIDO: NAEL LINO LOPES. Vistos. 

Inicialmente, recebo o petitório de ID nº. 15730376 como emenda à inicial. 

Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a 

inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (NCPC, art. 318, 

caput). Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3°, do NCPC. 

PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do dispositivo contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil. Antes de prosseguir na atividade 

deste Juízo, deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos 

caminhos no sentido de implementar e desenvolver mecanismos de 

solução de controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito 

como mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à 

solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e 

peculiaridade. Neste sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca 

a Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de 

forma a buscar, primordialmente, a conciliação entre as partes 

conflitantes. Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto 

no art. 2º da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os 

presentes autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de 

mediação a qual fica, desde já, designada para o dia 25 de janeiro de 

2019, às 17h00min. Para tanto, CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) 

requerido(s) para que compareça(m) à sessão de mediação/conciliação 

ora designada, consignando-se expressamente no mandado que o prazo 

de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa será contado a partir 

do dia aprazado para a realização da sessão de mediação, caso as 

partes não se componham amigavelmente. Ofertada a contestação, 

INTIME(M)-SE o(s) autor (es), na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal. Cumpridas as etapas acima, façam os autos 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002394-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002394-14.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Cuida-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para transferência de veículo formulado por PAULO JEFFERSON 

MARQUES PARANGABA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

deste juízo, tendo em vista a decretação de sua interdição. Deste modo, 

embora Eva Gomes Parangaba atue na condição de representante legal da 

requerente, o DETRAN não lhe autoriza realizar a transferência do veículo 

para o comprador. Com a inicial vieram os documentos, inclusive o termo 

de compromisso, que nomeou Eva Gomes Parangaba como curadora 

provisória do autor (ID nº. 15914775), através do processo que tramitou 

na Primeira Vara desta Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 

116454. Em seguida, vieram conclusos. É o que basta relatar. Fundamento 

e decido. Consoante se infere da literatura jurídica atinente ao tema, bem 

como efetuando-se a interpretação dos comandos legais ínsitos no Código 

de Ritos Civis, sabe-se que para o exercício do direito de ação, é 

necessário que o autor preencha determinados requisitos, que são as 

condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir 

(necessidade ou utilidade e adequação) e legitimidade. Com efeito, pelo 

que emerge dos autos, a demanda foi proposta objetivando a expedição 

de alvará judicial, a fim de possibilitar à curadora do interditado, ora autor, 

a realizar a transferência da moto Honda NXR 150 Brox Mix, placa NUF 

7679, ano 2010, chassi 9C2KDO530ARO12374, que foi vendida pelo 

autor, quando ainda não era interditado, ao Sr. Adão Faustino de Andrade. 

Apesar disso, após consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que o 

presente pedido de expedição de alvará foi objeto, de maneira idêntica, de 

apreciação no processo de interdição que tramitou na Primeira Vara desta 

Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 116454. Especificando, 

o pedido de expedição de alvará judicial para transferência do veículo foi 

protocolizado em 27 de novembro de 2016 (ref. 40), e deferido em 25 de 

janeiro de 2017 (ref. 49). Após, expediu-se o ofício ao DETRAN em 30 de 

janeiro 2017 (ref. 51). Deste modo, considerando que o pedido já foi 

analisado e deferido em outro processo, já citado, a demanda proposta 

passou a carecer de uma de suas condições, de modo que a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é a medida que se sobressai. 

Destarte, diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CONDENO a autora 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais FIXO no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, CONCEDO as 

benesses da assistência judiciária gratuita em seu favor, ficando tal 

condenação suspensa, consoante art. 98, § 3º, do NCPC. Em não 

havendo recurso voluntário, 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. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 84744 Nr: 2266-84.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adiuson dos Santos Giongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 141 e determino a intimação por edital do 

réu ADIUSON DOS SANTOS GIONGO do inteiro teor da sentença proferida 

às fls. 116/118.

Considerando o Recurso de Apelação interposto pela i. Defesa às fls. 

121/138, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentar as 

contrarrazões devidas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 165870 Nr: 3098-44.2018.811.0013
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Josino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

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

estes autos à DEFESA com a finalidade de apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85279 Nr: 2866-08.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alessandro Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com fulcro no 

art. 61 do CPP c/c art. 89, §5º da Lei 9.099/95, declaro extinta a 

punibilidade do denunciado, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito.Cientifique-se o Ministério Público e Defesa.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se;Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178463 Nr: 8351-13.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fortunato Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482

 Visto em correição.

DESIGNO o dia 31 de outubro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência para que se proceda o interrogatório do acusado EBERSON 

FORTUNATO RAFAEL. Oficie-se Àquele Juízo informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADEMILSON MARTINS LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000569-32.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

EDNEUSA DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel 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 novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 

246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Observe-se o 

disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2701 Nr: 246-11.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Aparecida Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Oscar Alves da Silva Júnior - OAB:18917/0, Thiago Souza 

Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte executada, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

287,20( duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 342. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 228,40 (duzentos e vionte e oito reais e quarenta centavos)e o 

valor da taxa , qual seja R$ 58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73958 Nr: 516-05.2017.811.0014

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRG, CAGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Martignago de 

Souza - OAB:13.974 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Ivan Miranda Pereira da Silva - OAB:22911/O

 Certifico que procedo a intimação das partes , para no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o cálculo acopstado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000578-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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DAYANE CAROLINE SOUZA ALVES (AUTOR(A))

EDINA RIBEIRO FRAGASSO (AUTOR(A))

IVANIR DOMINGOS SITTA (AUTOR(A))

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDIRLEI DOS SANTOS (AUTOR(A))

AILDO AMANCIO DE SOUZA BORGES (AUTOR(A))

ALEXANDRO MODESTO DA SILVA (AUTOR(A))

ROBERTO PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AGRIPINA REUTOV (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO (AUTOR(A))

ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO SOUSA DE MORAIS (AUTOR(A))

JARBAS DO NASCIMENTO AGUIAR (AUTOR(A))

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCIO JUNIO SANTANA (AUTOR(A))

AMANTINO JOSE LANZARIN (AUTOR(A))

JULIO CESAR CELESTINO (AUTOR(A))

ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA (AUTOR(A))

VANDERLEY SOARES DE AMORIM (AUTOR(A))

JOAO JOCINEI FLORINDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

KEYLA FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

BELTY DE JESUS SOUZA (AUTOR(A))

KATIUSCIA KELLY MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SCHMITT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Trata-se de ação coletiva de usucapião 

especial rural ajuizada por AGRIPINA REUTOV e outros em face de 

ESPÓLIO DE OLYNTHO SCHMITT, já qualificados nos autos. I – DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a 

Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é 

a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, foram colacionadas aos autos declarações de 

hipossuficiências que corroboram a qualificação declinada pelos autores, 

confirmando, pois, a condição de hipossuficiência dos demandantes. Por 

tais fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça. II – DA TUTELA DE 

URGÊNCIA. Como se sabe, a concessão de tutela de urgência é medida 

cabível quando houver prova da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300). Na 

espécie, a tutela pretendida pelos demandantes possui caráter cautelar, 

porquanto visa à anotação da existência da ação às margens da matrícula 

nº 1.888, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de 

Poxoréu/MT. Com efeito, o pedido merece deferimento, mormente porque a 

medida requestada visa dar publicidade a terceiros do litígio, de modo a 

evitar futura alegação de boa-fé na prática de ato aquisitivo, além de 

preservar o interesse dos litigantes, haja vista que o imóvel seria objeto de 

partilha entre as partes. Registra-se, aliás, que parte da jurisprudência 

entende que o pedido reveste de natureza administrativa, prescindindo de 

pronunciamento judicial, haja vista a disciplina do art. 167, inciso I, item 21, 

da Lei nº 6.015/73 (Precedente: TJSC, AI 157609, 4ª Câmara de Direito 

Civil, Rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva). Inobstante, o poder geral 

de cautela conferido ao magistrado, sobretudo quando demonstrado pela 

parte postulante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, fundamenta o comando judicial autorizador da 

averbação da existência do litígio no foro extrajudicial. A corroborar, eis o 

seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COTAS CONDOMINAIS. PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO 

IMÍVEL DE EXISTÊNCIA DA DEMANDA. CABÍVEL. PODER GERAL DE 

CAUTELA. É viável a anotação no cartório imobiliário da existência de 

demanda judicial em relação aos réus, em atenção do Poder Geral de 

Cautelar. RECURSO PROVIDO”. (TJPR, AI 9243947, 10ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Nilson Mizuta, j. 23.08.2012) Com essas considerações, porque 

preenchidos os pressupostos autorizadores do art. 300, do NCPC, aliado 

ao poder geral de cautela, DEFIRO a tutela de urgência vindicada e, por 

conseguinte, DETERMINO a anotação da existência da presente ação junto 

à matrícula nº 1.888, do Cartório de Registro de Imóveis desta comarca de 

Poxoréu/MT. Por consectário lógico, EXPEÇA-SE o mandado respectivo. III 

– DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado 

no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 

CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do art. 212, § 2º, do novo Código 

de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação no prazo previsto no art. 335, do NCPC. 

Havendo desinteresse do réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (NCPC, art. 344). Ainda, em respeito à Lei de Registros Públicos 

(LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes e, por edital, com prazo de 

30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos com 

as mesmas advertências acima declinadas. INTIMEM-SE, ademais, pela via 

postal, os Representantes Municipal, Estadual e da União para que 

manifestem eventual interesse, remetendo-lhes cópias dos documentos 

apresentados na inicial. Ciência, por cautela, ao Ministério Público 

Estadual. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 15 

de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000568-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBELINO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuidam os presentes autos de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar proposta pelo SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de ANTONIO 

HUMBELINO NETO, com base no Decreto-Lei nº 911, de 01.10.69. Narra a 

inicial que o requerido realizou junto ao requerente contrato de consórcio 

para aquisição do veículo CITROEN/C3 GLX 1.4 FLEX, PRATA, 2011/2011, 

RENAVAM 00292629761, chassi nº 935FCKFVYBB575370, placa 

NJT-8431 Afirma que a parte requerida não cumpriu com o pactuado, 

deixando de realizar o pagamento das parcelas vencidas e, que, embora o 

título tenha sido protestado, manteve-se em mora. Com a petição inicial 

vieram cópia do contrato de alienação fiduciária, comprovante de 

notificação extrajudicial, dentre outros documentos. Pois bem. Analisando 

os autos, observo que o contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o 

pacto de alienação fiduciária do bem descrito na peça inaugural, 

autorizando dessa maneira a sua busca e apreensão. Por sua vez, a 

parte ré encontra-se constituída em mora por força do instrumento de 

protesto realizado no ofício local, não tendo tomado nenhuma providência 

para adimplir o débito. Assim, comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69. Por consequência, DETERMINO a 

expedição de mandado busca e apreensão, nomeando como depositário 

fiel do bem o representante legal da empresa requerente ou quem este 

indicar. LAVRE-SE o respectivo termo de compromisso. Efetivada a 

medida, CITE-SE o requerido para, querendo e em 15 (quinze) dias, 

contestar a presente ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 
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de 03.08.04). Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se 

mandados necessários. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 15 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 2379-46.2011.811.0033

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAURA JULIA PROCIUNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça fls. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25435 Nr: 2671-02.2009.811.0033

 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: JOSÉ TOBIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do laudo de fls. 236/257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79329 Nr: 1236-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH GERLACH FORTES, GILNEI 

SILVA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, 

no prazo legal, manifeste-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça fls. 44.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28700 Nr: 2579-87.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLAR SEBALDO ELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA 

JUNIOR - OAB:13.224/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Lucas do RioVerde/MT, na Quarta Vara Criminal, no 

dia 31/10/2018 às 14:10 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77871 Nr: 577-66.2018.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CESAR MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, para manifestar-se acerca do Auto de Reintegração de 

Posse de fls.497, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 3003-85.2017.811.0033

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINIMERCADO COMBATE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

EIRELLI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pela 

empresa Embargante.

Um, os recibos de entrega de escrituração fiscal (fls. 32/39) e declaração 

de informações socioeconômicas (fls. 40/43) indicam somente a 

paralização das atividades comerciais da empresa.

Dois, a declaração de imposto de renda pessoa física de fls. 44/50, 

referente a sócia Geovania Correa Pereira Rui, atesta que no ano 

calendário de 2017 percebeu rendimentos no montante de R$ 37.563,50 

(trinta e se sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta) reais, 

o que perfaz média mensal de R$ 3.130,30 (três mil, cento e trinta reais e 

trinta centavos), valor este incompatível com uma pessoa hipossuficiente.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se os advogados do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes e juntada a documentação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76729 Nr: 69-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos em correição.

1. Diante dos argumentos apresentados na petição de fl. 211, comprovado 

pelo documento de fl. 212, informando a impossibilidade de 

comparecimento do réu na solenidade processual anteriormente 

designada, redesigno a audiência de interrogatório do réu para o dia 19 

(dezenove) de dezembro de 2018, às 14h00min.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o réu Massao Paulo Watanabe para comparecer à audiência 

designada, atentando-se o oficial de justiça de que no período de 13 a 

18-11-2018 o acusado encontrar-se-á ausente da Comarca.

b) Intime(m)-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu para 

comparecimento na audiência designada.

c) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada.
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d) Ciência ao Ministério Público Estadual.

3. Publique-se e cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000161-18.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: NAIR DE SOUZA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Antes de analisar o 

pedido do Id. 15681875, intime-se o exequente para que se manifeste 

quanto aos valores depositados no Id. 14739220. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-85.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSIAS DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000109-85.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: JOSIAS DE SOUZA 

SILVA EXECUTADO: VIVO S/A DESPACHO Vistos, Intime-se a parte 

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

do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo 

Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio 

Claro/MT, 10 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

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 AUTOR: VALTER DE PAULA 

FERREIRA REQUERIDO: SEBASTIÃO VIEIRA SAMPAIO DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 9 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010785-46.2013.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA (ADVOGADO(A))

NATANAEL CASAVECHIA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELZA ERMITA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para apresentar o cálculo atualizado do débito.

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000139-23.2018.8.11.0033 REQUERENTE: APARECIDA 

GODOI FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Visto, 

TELEFONICA BRASIL S/A ofereceu EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida nos autos, sustentando que a omissão quanto ao 

áudio da contratação do serviço pela autora. É uma síntese do necessário. 

Decido. Os embargos foram interpostos no prazo previsto na Lei 9.099/95. 

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração 

e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a 

destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado 

de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. 

Verifico que de fato a sentença foi omissa, uma vez que deixou de 

analisar o áudio da contratação do serviço, acostado pela embargante 

junto com a contestação. Dessa forma, acolho os presentes embargos de 

declaração para fazer constar na fundamentação e no dispositivo da retro 

sentença, os seguintes termos: “Analisando os autos, constata-se que a 

empresa ré acostou aos autos o áudio, no qual a parte autora confirma a 

contratação do plano pós pago. Imperioso destacar, que no referido áudio 

ao finalizar a contratação do plano de telefonia, o atendente solicita a 

confirmação dos dados da autora, sendo o nome completo, número do 

CPF, a data de nascimento, o que afasta a possibilidade de que a 

contratação foi efetivada por terceiro, já que inexiste informação de que a 

autora perdeu seus documentos pessoais. Dessa forma, agiu a requerida 

em exercício regular de seu direito quando diante da inadimplência, insere 

os dados nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo portanto que 

se falar em indenização por danos morais. Ademais, não vislumbro a 

litigância de má-fé da parte autora, razão pela deixo de considerá-la. 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). 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. Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se.” São José do Rio 

Claro/MT, 3 de outubro 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: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo a 

existência de omissão na sentença proferida nos autos. Os embargos 

foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código 
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de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos 

embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da 

matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No 

“Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 

São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, aduz o embargante a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas 

sistemas acostadas na contestação como forma de comprovação a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os 

argumentos exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já 

que os argumentos expostos no presente embargos foram 

suficientemente analisados na sentença. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 3 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-84.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RIBEIRO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR O EXECUTADO (A) de que acaso não efetuem o pagamento 

integral da dívida no prazo de 15 dias, a contar da ciência do mandado, 

incidirá multa de 10 % nos termos do art. 475-j do código de processo civil

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GERMANO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº. 1000102-93.2018.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA DE 

FATIMA GERMANO DE LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifico que as partes formularam o acordo, 

consoante se observa no Id. 14231792 e 14250067. Desta feita, homologo 

a composição firmada e extingo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ‘a’ do Código de Processo Civil. Ademais, 

verifica-se que o autor informou o descumprimento do acordo, consoante 

manifestação no Id. 14962284. Desta feita, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

reivindicado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, do Código de Processo Civil - 

CPC. Transcorrido o prazo, sem o pagamento, certifique-se. Após, 

concluso para analise do pedido de penhora online (Id. 14962284). 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-64.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

VILSON RODRIGUES QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000188-64.2018.8.11.0033 AUTOR: VILSON RODRIGUES 

QUEIROZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S. DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-35.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CLOVIS FERREIRA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000177-35.2018.8.11.0033 AUTOR: CLOVIS FERREIRA 

GOMES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S. DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-26.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000251-26.2017.8.11.0033 AUTOR: ROSA AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 
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dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-12.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000185-12.2018.8.11.0033 AUTOR: MARIA AUGUSTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, 

apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao 

recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no 

prazo de 10 (dez) dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou 

não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 4 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-80.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000174-80.2018.8.11.0033 AUTOR: LAUDICEIA DA SILVA 

ALMEIDA REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresente contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

4 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010333-31.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA PEDERIVA 00858488167 (EXEQUENTE)

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº. 8010333-31.2016.8.1.1.0033 EXEQUENTE: PAMELA CRISTINA 

PEDERIVA EXECUTADO: MISAEL MESSIAS DA SILVA DESPACHO Vistos, 

Transcorrido o prazo, para o cumprimento voluntário da obrigação, 

intime-se a exequente para que informe o valor atualizado do débito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso para analise do pedido de 

penhora online. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 23 de julho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-38.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ARMARINHOS NOVA MARINGA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARIA DE SANTANA TENORIO (REQUERIDO)

 

Face a Penhora ter sido infrutífera intimo Vossa Excelência para, em cinco 

dias dar regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS Nº. 1000003-26.2018.8.11.0033 EXEQUENTE: SOLANGE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS EXECUTADO: VIVO S.A 

DESPACHO Vistos, Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a exclusão dos dados da autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como a cancele os débitos existentes na conta 

da mesma, sob pena de incidência de multa (CPC, art. 536, §1º). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário São José do Rio Claro/MT, 10 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61175 Nr: 2266-53.2015.811.0033

 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: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOUSEMAN THOMAZ 

AGUILARI - OAB:16.635/MT, JOSÉ ROBESON TEIXEIRA RAIMUNDO - 

OAB:20.192/O/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 Intimo Vossa Excelência para manifestar-se nos autos no prazo de 10 

(dez) dias.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52715 Nr: 403-77.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR PINTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Considerando que o dia em que designada audiência nos presentes autos 

é feriado municipal (padroeiro da cidade), redesigno o ato para o dia 25 de 

julho de 2017 às 15h (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 646-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Valdir de Souza Santos, imputando-lhe a prática do crime 

previsto no art. 121, §2°, inciso II (motivo fútil) e IV (feminicídio), c/c §2º-A, 

inciso I, ambos do Código Penal.

Compulsado os autos, verifico que o acórdão às fls. 220, o qual proveu 

parcialmente o recurso em sentido estrito interposto pela defesa (fls. 

179/183) contra a decisão de pronúncia (fls. 167/174), encontra-se 

precluso (fls. 229).
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Assim sendo, abra-se vista às partes para que manifestem, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 422 do CPP, 

apresentando rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações na forma do artigo 

423 do Código de Processo Penal.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000409-96.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 7 de novembro de 2018 , às 8 horas (MT). VILA 

RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000418-58.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que 

a audiência agendada pelo sistema entra em conflito com a pauta da 

conciliadora e considerando que a parte requerida reside em município 

distante desta comarca, sem tempo hábil para cumprimento da diligência 

pelo oficial de justiça, 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 redesignar Audiência de Conciliação para o dia 7 de novembro de 

2018, às 8:30 horas (MT). VILA RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000419-43.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO XAVIER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo que o sistema 

PJE agendou a audiência para data próxima, sem tempo hábil para 

cumprimento da diligência e considerando que o requerido reside em 

município distante desta comarca e ainda conforme a pauta da 

conciliadora, 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 redesignar Audiência de Conciliação para o dia 7 de novembro de 

2018, às 9 horas (MT). VILA RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000470-54.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MARIA RAMBO LINCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 , às 8 horas (MT). VILA 

RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000481-83.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA ALEXANDRE PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Tendo em vista que 

a audiência sugerida pelo sistema PJE entra em conflito com a pauta 

conciliadora, 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 redesignar Audiência de Conciliação para o dia 13 de novembro de 

2018 , às 8:30 horas (MT). VILA RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000485-23.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDESIO CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que 

a audiência desiganda pelo sistema PJE entra em conflito com a pauta da 

conciliadora, 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 redesignar Audiência de Conciliação para o dia 13 de novembro de 

2018 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000486-08.2018.8.11.0049
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDESIO CARVALHO GUIMARAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA 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 redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 , às 9:30 horas (MT). 

VILA RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 

370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000535-49.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN GAMBA DE LIMA (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 VILA RICA ATO ORDINATÓRIO . Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 3 de dezembro de 2018 , às 8 horas (MT). VILA 

RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000520-80.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO . Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 13 de novembro de 2018 , às 10 horas (MT). VILA 

RICA, 15 de outubro de 2018. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 

VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14880 Nr: 910-56.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gil França Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Akita - OAB:213095/SP, 

Paulo Humberto Moreira Lima - OAB:221274/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 14880

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Gil França Neto em desfavor 

do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 28 de setembro 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56612 Nr: 1204-64.2018.811.0035

 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: Pedro Paulo Carvalho Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54118 Nr: 397-44.2018.811.0035

 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: IDANIL FERNANDES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 49631 Nr: 1881-31.2017.811.0035

 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: Valdino Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52253 Nr: 2923-18.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O
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 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, e condeno o réu NILTON CESAR ALVES 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções 

previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 

11.343/2006.Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, 

passo à dosimetria da pena.Considerando as circunstâncias previstas no 

art. 59 do Código Penal, denoto que: a) Culpabilidade: normal à espécie, 

não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma 

repressora;b)Antecedentes: possui maus antecedentes (autos de 

execução de pena – cód. 0094184c68.2014.8.13.0567 em trâmite na 

Comarca de Sabará/MG – Tráfico de Drogas), entretanto, a fim de se 

evitar bis in idem, postergo sua analise para a 2ª fase da 

dosimetria;c)Conduta social: não havendo elementos para aferição da 

conduta social nos autos, deixo de valorar;d)Personalidade do agente: não 

há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;e) Motivos: 

comuns à espécie; f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta 

natureza;g)Consequências: não foram graves;h)Comportamento da vítima: 

não contribuiu para a empreitada criminosa. i)Natureza/quantidade da 

droga: valoro negativamente tendo em vista ser ilícito de alto poder 

degenerativo da pessoa, causando dependência, bem como pela grande 

quantidade apreendida, qual seja, 05 (cinco) tabletes de substância 

análoga à pasta base de cocaína, com massa de aproximadamente 5,504 

(cinco quilogramas, quinhentos e quatro gramas (ref. 02 e 80).

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 42312 Nr: 1296-02.2017.811.0092

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:8974 A/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por DAVI ITALO MADUREIRA 

DE CARVALHO, ERIKA GABRIELY MADUREIRA DE CARVALHO e JOÃO 

GABRIEL MADUREIRA DE CARVALHO, representado por sua genitora 

DENNISLEY ROSA DE CARVALHO,, em face DENNISLEY ROSA DE 

CARVALHO,, todos qualificados.

Pleito de p. 32 da parte exequente requerendo a extinção do feito, ante a 

quitação da dívida alimentar.

 Com vistas dos autos o douto representante do Ministério Público 

manifestou-se pela extinção do processo, em razão do pagamento integral 

do débito alimentar (p. 34).

 Relatei o necessário, fundamento e decido.

A execução deve ser extinta em razão do pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento integral do débito alimentar, o 

executado cumpriu com o disposto no art. 924, inciso II, do CPC/15, que 

disciplina:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - a obrigação for satisfeita;

(...)”.

Portanto, como resta dos autos, o executado quitou a dívida, conforme 

pleito da parte exequente.

Desta forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos já fundamentados, julgo extinto o processo 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil/15, 

extinguindo-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas processuais, em razão de ser a parte exequente beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Diante da nomeação dos defensores dativos, FIXO o valor atualizado 

estabelecido na tabela da OAB/MT de 5 (cinco) URH devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Alto Taquari – MT, 27 de outubro de 2017.

 Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33256 Nr: 977-39.2014.811.0092

 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: Lorena Andressa Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil LTDA, Monza 

Distribuidora de Veículos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thays da Silva Felício - 

OAB:16.516/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY GUSMÃO ROUSSEAU 

GUIMARÃES - OAB:15728, Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17.298-A/MT, Edson Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, Helio 

Gustavo Bautz Dallacqua - OAB:13.493/MS

 Cód.: 33256

Despacho

Considerando o caráter infringente dos embargos, intimem-se as partes 

contrárias para oferecerem contrarrazões, no prazo legal.

Alto Taquari/MT, 11 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardos

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14658 Nr: 207-27.2006.811.0092

 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: Iracema Barbosa Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - OAB:3.958/MT

 Código 14658

Despacho

Inicialmente, determino a correção da autuação, fazendo constar 

“Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como o nome da 

ação, bem como a CORREÇÃO dos polos processuais, passando a 

constar como exequente Iracema Barbosa de Oliveira e como executado 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS.

Após, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 

em apenso (Embargos à Execução) – Código: 31558.

Alto Taquari/MT, 10 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 1112-85.2013.811.0092

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Barbosa Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Guizzardi - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Tortorelli 

- OAB:180.242/SP

 Código 31558

SENTENÇA

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ajuizou Embargos à Execução 

em face de Iracema Barbosa Oliveira, alegando excesso de execução no 

importe de R$5.064,95, uma vez que a execução em apenso não seguiu 
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os parâmetros estabelecidos na sentença/Acórdão.

A inicial veio instruída com documentos.

Os presentes embargos foram recebidos com efeito suspensivo (fls. 12).

 Intimada, a parte embargada apresentou impugnação, requerendo a 

improcedência dos embargos.

 Conforme decisão de fl. 18, foi determinado a remessa dos autos ao 

Contador Judicial, para elaboração dos cálculos.

Cálculos juntados (Fls. 19/26).

Às fls. 27/34, a embargante apresentou Exceção de Pré-Executividade. O 

executado impugnou às fls. 36/38

É o relatório.

 DECIDO.

De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da aprova 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.

In casu, a parte embargante não logrou êxito em demonstrar o excesso na 

execução.

Ademais, os cálculos embargados foram elaborados pela contadoria (fls. 

19/26), utilizando-se dois sistemas, sendo um da contadoria deste juízo e 

outro do Sistema JUSPREV, de referência da Justiça Federal, os quais 

seguiram os parâmetros estabelecidos na sentença/Acórdão executado 

nos autos em apenso (Execução), bem como são os mesmos que a 

embargante pugna em suas alegações.

Destarte, ante a não comprovação do direito da parte embargante, 

impõe-se a improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os embargos à execução, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Homologo o cálculo de fls. 19/26.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta sentença para os Autos de 

Execução em apenso (Código 14658) desapensem-se e arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 10 de outubro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33070 Nr: 813-74.2014.811.0092

 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: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME, 

Marcos Antônio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA VIEIRA LUSTOSA - 

OAB:344.194/SP, FABIO DUTRA ANDRIGO - OAB:325.055/SP

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na inicial para, 

condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ R$ 53.008,81 (Cinquenta e 

três mil e oito reais e oitenta e um centavos) ao autor, acrescido de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo IGP-M a partir da propositura da ação, extinguindo-se o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Considerando o princípio da sucumbência 

condeno a parte requerida no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. P.I.Alto 

Taquari/MT, 15 de outubro de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49645 Nr: 414-98.2016.811.0084

 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: MSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Intimação do requerido pelo aplicativo de celular 

Whatssap, no entanto ao analisar os autos, observa-se que o requerido 

não foi citado e que a parte autora foi intimada sob pena de extinção para 

apresentar novo endereço do requerido, no entanto apresentado o 

endereço, a citação e intimação restaram infrutíferas, assim, cabe 

ressaltar que não se confunde intimação com citação, sendo que a 

intimação pode ser admitida excepcionalmente no Judiciário, por conta do 

art. 5º, § 5º da Lei 11.419, mas tal intimação não resolveria pois é 

necessária a realização da CITAÇÃO do requerido

Pois, apesar de aparentemente similares, a citação é incomparável à 

intimação, face a sua importância no processo, sendo que a partir do 

momento em que é citado ele vira parte, e pode ser responsabilizado pelas 

consequências daquele processo como um todo, motivo pelo qual, um 

vício na citação é matéria de ordem pública e capaz de anular por 

completo um processo, de outro lado a intimação é mera forma de 

comunicação entre juiz e parte, e quando viciada comporta correção ou 

eventual anulação daquele ato exclusivo, isto é, o que está previsto na lei 

para a intimação, não pode ser estendido para a citação.

Assim dispõe p CPC/15 que trata dos meios de citação:

Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em 

cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, 

as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio.

§ 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§ 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados 

pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio 

em condomínio, caso e

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101490 Nr: 2063-71.2018.811.0038

 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: Adão Miguel Rodrigues

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Gracieli Borges Maria - OAB:21832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130, Mayara Serafim dos Reis Oliveira 

- OAB:21.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 
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processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º - e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 - para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 -, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 1577-86.2018.811.0038

 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: Irani de Souza Dourado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.(...) 

INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA.A 

regra é a designação de audiência de conciliação ou de mediação, a qual 

seria realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência – NCPC, 

art. 334 e §§ - e intimado o autor na pessoa do seu advogado, para a 

audiência.Ocorre que, através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 

01/2016, de 31/3/2016, a Advocacia-Geral da União/Procuradoria foi 

expressa pelo não agendamento de audiência de conciliação nos 

processos em que forem partes o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS e demais autarquias federais, pois manifestou não ter 

interesse na composição consensual por meio de audiência prevista no 

NCPC, art. 334 e § 5º, parte final.Isso posto, deixo de designar essa 

audiência de conciliação ou de mediação – NCPC, art. 334, § 4º – e 

DETERMINO que cite o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), realizando-a perante 

o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 242, § 

3º c/c art. 183, caput e § 1º c/c art. 230 – para, querendo, apresentar 

defesa/contestação no prazo dobrado de 30 (trinta) dias – NCPC, art. 335, 

III c/c art. 231 c/c art. 183 –, incumbindo-lhe alegar toda a matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido 

da parte autora e especificando as provas que pretende produzir – NCPC, 

art. 336 e ss. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 59649 Nr: 178-27.2015.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Bezerra do Nascimento

 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, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada por MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DO NASCIMENTO 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, em 

que foi REQUERIDO pela autora a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS.

A desistência da ação é uma exceção processual, pois, na medida em que 

foi ajuizada deve chegar a seu término com a entrega da prestação 

jurisdicional. Desse modo, como a desistência da ação após a 

apresentação da defesa exige a anuência do(s) réu(s), tendo em vista o 

disposto no artigo 485, § 4º, do NCPC - "oferecida a contestação, o autor 

não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação" -.

Intimado, o INSS apresentou manifestação no sentido de não concordar 

com o pedido de desistência da parte autora e requereu fosse intimada a 

parte autora para manifestar interesse em renunciar expressamente ao 

direito em que se funda a ação – fl. 85.

Sendo assim, DETERMINO que seja intimada a parte autora, através do seu 

advogado constituído, para, querendo, se manifestar de forma 

fundamentada e no prazo máximo de 5 (cinco) dias sobre o sobre o 

parecer do órgão ministerial.

Decorrido o prazo in albis, certifique e me volte concluso.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 54141 Nr: 1506-60.2013.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Filadelfo Olioni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 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 pela parte 

autora para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de MARIA DE LOURDES 

FILADELFO OLIONI, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS implante-o no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da sentença e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, sob pena da fixação de multa 

cominatória diária/astreinte e a adoção de providências no sentido de 

futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o Superior Tribunal 

de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de 

funcionário público ser sujeito ativo do crime de desobediência, quando 

destinatário de ordem judicial - 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 do 

requerimento administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II – 26/07/2012, e 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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52115 Nr: 2025-69.2012.811.0038

 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: Francisco Jose Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 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 pela parte 

autora para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de FRANCISCO JOSÉ 

GONÇALVES, DEFERIR a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA 
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PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias da intimação da sentença e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, sob pena da fixação de multa 

cominatória diária/astreinte e a adoção de providências no sentido de 

futura aplicação das medidas penais cabíveis, já que o Superior Tribunal 

de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de 

funcionário público ser sujeito ativo do crime de desobediência, quando 

destinatário de ordem judicial - 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 -, assim 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(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26264 Nr: 2307-78.2010.811.0038

 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 Luiza de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de 

Pequeno Valor para pagamento do valor referente aos honorários 

contratuais. Considerando que o advogado anexou aos autos o contrato 

de honorários advocatícios, no qual consta que foi pactuado, a título de 

honorários contratuais, o valor de 40% (quarenta por cento) das parcelas 

vencidas, DETERMINO a expedição de ofício requisitório de Precatório, 

destacando no campo próprio o valor referente aos honorários 

contratuais, desde que respeitado o Código de Ética e Disciplina da OAB, 

art. 38, em que, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, 

não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do 

constituinte ou do cliente, assim como o decidido pelo STJ no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.155.200 - DF (2009/0169341-4) no sentido de que "Ocorre 

lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de 

desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua 

remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela 

causa", razão pela qual o recurso especial foi "conhecido e provido, 

revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios 

para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida" e o 

constante na TABELA XV da OAB-MT, que trata sobre os 

honorários:"TABELA XVADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA1 - Postulação 

administrativa1.1 - Percentual de 20% sobre o valor efetivo ou real da 

causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente - Mínimo: 3 URH 

R$ 2.689,522 - Postulação judicial2.1 - Percentual de 20% sobre o valor 

efetivo ou real da causa ou proveito que for pleiteado ou advier ao cliente 

- Mínimo: 5 URH R$ 4.482,532.2 - Qualquer espécie, sobre o valor do 

benefício preterito acumulado, não poderá ultrapassar 50% sobre do total 

de direito do cliente.2.3 - O valor descontado nas parcelas futuras após 

implantação do beneficio, não poderá ultrapassar o maximo de 30 (trinta) 

vencimentos, respeitados percentuais acima".Intime.Cumpra, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14093 Nr: 202-70.2006.811.0038

 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: Cleuza Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:MT - 11.207-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.Deixo de condenar a parte impugnante no 

pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, uma 

vez que isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei Estadual n. 

7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo único; CNGC, 

art. 460 e ss.Diante da sucumbência recíproca deixo de condenar em 

honorários advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, não sendo 

hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 745 e 

ss./NCPC, art. 496 e ss. -, remetam os autos à contadora judicial para que 

elabore novo cálculo utilizando os índices de correção monetária e juros 

de mora fixados no acórdão, aplicados sobre as parcelas 

vencidas/devidas de julho/2006 até 8/5/2016, calculando os honorários 

sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre as parcelas 

vencidas até a data da sentença - setembro/2009 -. Após, seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57824 Nr: 1916-84.2014.811.0038

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Andrade Zuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELI BORGES 

MARIA, para devolução dos autos nº 1916-84.2014.811.0038, Protocolo 

57824, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 3053-62.2018.811.0038

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE ALVARÁ, por sentença, 

nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e AUTORIZO a entrada e 

permanência de criança ou adolescente no evento “EVENTO RELIGIOSO 

DE ENCERRAMENTO DO ANO MARIANO E FESTA COMUNITÁRIA EM PROL 

AO MOSTEIRO SANTA CLARA”, no dia 14/10/2018 nas dependências 

físicas do Centro Cultural Paulo VI, localizado na rua Valdivino Fidêncio, 

bairro Centro, Araputanga-MT, devendo ser OBSERVADAS A 

LEGISLAÇÃO CORRELATA SOBRE O TEMA, O DISPOSTO NA PORTARIA 

N. 1/2014 E AS CAUTELAS SUSO, diante do fornecimento de bebidas 

alcoólicas aos presentes.No entanto, fica a autorização CONDICIONADA à 

apresentação do ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS, acaso haja a 

instalação de palcos e montagens de estrutura, entre outras exigidas nas 

legislações sobre prevenção de incêndio, e o ALVARÁ do Município de 

Araputanga, autorizando a realização do evento, sem prejuízo do 

manifestado pela representante do Ministério Público do Estado.Oficie aos 

órgãos necessários – Executivo Municipal, Conselho Tutelar, Polícia Militar 

e Polícia Judiciária Civil –, assim como cientifique o Agente da Infância da 

Comarca, a fim de que tenham ciência e, sendo necessário, fiscalizem o 

evento, com as necessárias autuações.Cientifique a representante do 

Ministério Público.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, 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 (...) serve 
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como ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO/MANDADO, caso não haja 

possibilidade de expedição das peças competentes.Por fim, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56343 Nr: 1064-60.2014.811.0038

 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: Ramilo da Silva Barbosa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, por não haver manifestação contra o profissional 

nomeado ou eventual suspeição, assim como porque deixou de justificar 

adequadamente a modificação, fazendo-o com base em realidade diversa 

da encontrada na Comarca de Araputanga-MT, INDEFIRO o pedido de 

readequação de honorários arbitrados e MANTENHO o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais).Decorrido o prazo sem recurso contra a decisão, 

DETERMINO que providencie o cadastramento junto ao AJG da Justiça 

Federal e realize o necessário para pagamento.Diante da juntada de laudo 

– Ref: 14 -, DETERMINO que intime as partes da ocorrência desta, através 

dos seus advogados constituídos, para, querendo, manifestar-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer – CPC, art. 433, parágrafo único, com redação 

dada pela Lei n. 10.358/2001/NCPC, art. 477 e § 1º, bem como para que, 

no mesmo prazo, esclareçam se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 

36.Cumpra.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24612 Nr: 647-49.2010.811.0038

 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: Lucas Andrade Zuchetti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELI BORGES 

MARIA, para devolução dos autos nº 647-49.2010.811.0038, Protocolo 

24612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-07.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO EVANGELISTA SOUZA (EXEQUENTE)

PAULA REGINA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXECUTADO)

 

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. 1000206-07.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: GILBERTO EVANGELISTA 

SOUZA EXECUTADO: PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI 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 GILBERTO EVANGELISTA SOUZA e PANJAPI COMERCIO 

AGROPECUARIO EIRELI , em que intimada a parte credora/exequente para 

indicar bens, deixou o prazo transcorrer in albis. 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. Não logrando êxito em 

indicar bens passíveis de penhora, providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, caso requerido expressamente 

pelo(s) credor(es) e assumindo o compromisso de informar o 

adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins de 

inscrição do(s) devedor(es)/executado(s) no cadastro de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua(s) 

responsabilidade(s), nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. 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, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. 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, 11 de outubro de 2018 

- 21:09:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

em que, diante de acórdão proferido com trânsito em julgado e pedido 

expresso da parte autora/reclamante de novo levantamento de valores 

constantes no processo, pois cancelado o anterior, com inércia/omissão 

da parte adversa quanto a isso, expedi novo o alvará judicial de 

levantamento em nome do 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.. Por 

fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 18:41:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 
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Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-37.2012.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANITA MORAIS DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio (ADVOGADO(A))

BANCO SAFRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010470-37.2012.8.11.0038 REQUERENTE: ANITA MORAIS DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

em que, diante de acórdão proferido com trânsito em julgado e pedido 

expresso da parte autora/reclamante de novo levantamento de valores 

constantes no processo, pois cancelado o anterior, com inércia/omissão 

da parte adversa quanto a isso, expedi novo o alvará judicial de 

levantamento em nome do 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.. Por 

fim, uma vez que nada mais a ser decidido, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 11 de 

outubro de 2018 - 18:41:21. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000273-35.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO PEREIRA RAMOS (EXEQUENTE)

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINA DE CARVALHO SILVA (EXECUTADO)

 

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. 1000273-35.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: DURVALINO PEREIRA 

RAMOS EXECUTADO: GERCINA DE CARVALHO SILVA 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 - com pedido de 

citação da parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia 

certa. 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. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e 

DETERMINO que cite o(s) devedor(es) executado(s) para, no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida - CPC, 

art. 652/NCPC, art. 829 -, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) bens 

coercitivamente - Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC, art. 652, § 

1º/NCPC, art. 829, §1º. Não mais é defeso/proibido que a citação do(s) 

devedor(es) seja feita pelo correio – CPC, art. 222, “d”/NCPC, art. 247. 

Citado(s) o(s) devedor(es)/executado(s) e não havendo pagamento da 

dívida no prazo suso ou nomeação de bens à penhora, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Efetuada a 

penhora – penhora, avaliação e depósito -, o(s) devedor(es) será(ão) 

INTIMADO(S) - por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 e NCPC, art. 841 e §§ - PARA APRESENTAR(EM) 

EMBARGOS POR ESCRITO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - NCPC, art. 

915 - da(s) intimação(ões) da(s) penhora(s) ou data de eventual depósito 

espontâneo, sendo prescindível a designação de audiência de conciliação 

- §§ do art. 53 da Lei n. 9.099/1995 -, como forma de imprimir ritmo 

procedimental mais célere e melhor administrar o volume de processos e a 

pauta da Comarca, o que faço com fundamento no art. 125, II, do 

CPC/NCPC, art. 4º. 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. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e 

comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a parte devedora/executada requerer seja admitido a pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um 

por cento) ao mês – CPC, art. 745-A/NCPC, art. 916 e §§. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos, ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá 

requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º do art. 

53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a adjudicação 

– NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) para 

manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens constritos, 

por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado 

perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 880 e art. 

1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 11 de outubro de 2018 - 22:56:16. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 54/2018-DF

 A Excelentíssima Senhora Marina Carlos França , MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenapolis, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Juiz de Paz do Município de Santo Afonso/MT (termo 

desta Comarca), Sr. Moacir Arlindo de Acácio, estará em usufruto de 

férias no período de 25/10 a 23/11/2018 (30) dias.

 R E S O L V E:
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Designar o Sr. João Serafim Peixoto -1º Suplente de Juiz de Paz, para 

exercer as funções de Juiz de Paz do Município de Santo Afonso/MT, 

durante o período de férias do titular no período de 25/10 a 23/11/2018.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 05 de outubro de 2018.

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44109 Nr: 115-72.2014.811.0026

 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: Severina Maria Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Costa Cavalcante, Even Cristina 

Costa da Silva/Cavalcante, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alesson Schmatz - 

OAB:15655/MT, Jair Carlos Criveletto - OAB:4917/MT, Laércio Faeda 

- OAB:3589-B/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Condeno a parte 

autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro 

no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento 

das custas processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a 

obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 

05 anos, o autor não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).Dou 

esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro 

nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das 

partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT. Sem custas 

judiciais.INTIME-SE E CUMPRA-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43285 Nr: 1470-54.2013.811.0026

 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: José Carlos Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos.1. De pronto, ante a inércia da perita Dra. Izabela Militão, nomeada 

à fl. 98-v, DESONERO-A do encargo de perita judicial, nomeando como 

perito-médico, independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de 

Azevedo Ferreira, CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 

427, Casa 06, Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de 

Cuiabá/MT, telefone (065) 9.9981-9047, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes.2. DESIGNO o dia 26 de janeiro de 2019, as 

09h30min, para realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do 

Fórum desta Comarca.(...) 4. INTIME-SE a parte autora para indicação de 

assistente técnico, caso queira, bem para comparecimento, aportando 

todos os seus exames e demais documentos que entender útil.5. 

INTIME-SE a parte requerida para manifestação quanto a proposta de 

honorários e indicação de assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sob pena de desistência da referida prova.6. Anoto que, em razão 

da hipossuficiência da parte autora, a parte requerida arcará com os 

honorários periciais, caso saia vencida na demanda, por decorrência da 

sucumbência.7. CASO AS PARTES NÃO TENHAM APRESENTADO OS 

QUESITOS, deverão estas, primeiramente, ser intimadas para 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias.8. Após, realizada a perícia, 

DÊ-SE VISTA às partes para manifestação em 10 (dez) dias.9. ATENTE-SE 

a Secretaria para a data que foi agenda a perícia, de modo a não 

prejudicar ainda o requerente.10. Sem prejuízo ao cumprimento desta 

decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC)...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14510 Nr: 2921-61.2006.811.0026

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes - 

OAB:10.047/MT, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA GIARETTA 

BORGUEZI - OAB:OAB/SP 372.760, CARINA ADORNO MIRANDA - 

OAB:OAB/SP 293.512, CYANA CRISPIN - OAB:OAB/SP 367.151, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, KARINA CACHINÉ 

VENÂNCIO - OAB:366.352

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Judicial tendo como partes as 

em epígrafe, em que, entrementes, o exequente manifestou ausência em 

prosseguir com a demanda, querendo a extinção com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC – fl. 138.

2. Ocorre que, compulsando os autos com vagar, verifico que (I) o 

cumprimento de sentença visava o recebimento de R$ 3.719,88 (três mil 

setecentos e dezenove reais oitenta e oito centavos, fl. 04); (II) houve um 

depósito judicial do mesmo valor (fl. 51) e outro no valor de R$ 370,26 

(trezentos e setenta reais vinte e seis centavos) referente aos honorários 

advocatícios (fl. 74); (III) a exequente requereu o levantamento dos 

valores (fl. 79); (IV) consta ofício do Banco do Brasil informando que 

Mirian C. Rahman Muhl e Ivaldir Paulo Muhl resgataram os valores 

depositados em juízo.

 3. Portanto, em que pese o autor desistir da demanda, diante de tais fatos, 

entendo que houve o adimplemento da obrigação objeto da execução, o 

que ocasiona a extinção nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

4. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

5. Custas, se houver, pela exequente.

6. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

7. Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46025 Nr: 1708-39.2014.811.0026

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedenir Mori, Wellington Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros - 

OAB:14663/MT, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 Posto isto, julgo IMPROCEDENTES os embargos, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno os 
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embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários de 

advogado, os últimos arbitrados em 10% do valor da causa. Sem prejuízo 

ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, 

DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento 

ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE 

as partes disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) 

dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).Transitada esta em julgado, TRASLADE-SE cópia para os autos 

principais, após, certifique-se e ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 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.: 22232 Nr: 745-36.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori, Wellington Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT, André Newton de Figueiredo Castro - 

OAB:8392/MT, Rafaella Ponçoni Nakajima - OAB:24.432-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663, Ana Maria de Oliveira Barros - OAB:14663/MT, 

INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/O

 Vistos.Diante do julgamento improcedente dos embargos à execução em 

apenso (cód. 46025) e da apresentação de planilha demonstrando o 

débito atualizado, DEFIRO o pleito de fl. 79 e determino a penhora online via 

BACENJUD(...), DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18942 Nr: 842-07.2009.811.0026

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdice Oliveira 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: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido a 

conceder a requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício, partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 03.06.2008, respeitada a prescrição 

quinquenal.Outrossim, presentes os requisitos, CONFIRMO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda/restabeleça o pagamento a parte requerente o benefício de 

prestação continuada (aposentadoria por invalidez), devendo tal medida 

ser cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias.Após o trânsito em 

julgado, com a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária sobre o débito previdenciário a partir 

do vencimento de cada prestação, tendo como base o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem seguir a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 

n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.(...) .ISENTO o 

Instituto demandado do pagamento de custas e despesas processuais 

(Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, CONDENO-O no pagamento de 

honorários advocatícios em favor do procurador do autor, no montante 

equivalente a 10% das verbas vencidas até a data desta sentença (CPC, 

art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). (...) Sem prejuízo ao cumprimento 

desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43569 Nr: 1783-15.2013.811.0026

 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: Maria Aparecida Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:MT/13.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

2. Diante da contestação apresentada das fls. 43/50, INTIME-SE a parte 

autora na pessoa de seu advogado para, querendo, impugná-la em 15 

(quinze) dias..

3. Ademais, considerando a necessidade de maior dilação probatória para 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o 

dia 05 de novembro de 2018, às 16h20, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

4. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

5. INTIME-SE o Instituto para, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar aos 

autos o extrato do CNIS da parte autora e, se casada ou em união estável, 

do respectivo cônjuge/convivente.

 6. Sem prejuízo ao cumprimento deste decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

7. CUMPRA-SE, com urgência, eis que o processo está inserido na META 

2/2018 do CNJ de deverá ter prioridade de tramitação

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43564 Nr: 1777-08.2013.811.0026

 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: Americo Gomes Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 4. Portanto, considerando que não há nos autos o indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado, DETERMINO INTIME-SE a parte 

autora, através do seu advogado constituído nos autos, para que dê 

entrada com o requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo juntar aos autos, no mesmo prazo, cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do beneficio previdenciário 

pleiteado.5. Decorrido o prazo supra in albis, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

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.6. 

Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 
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processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).7. Diversamente, decorrido o 

prazo do item 5 sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – código 36.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43485 Nr: 1693-07.2013.811.0026

 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: Madalena Marques de Miranda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando que, em que pese devidamente intimada em julho/2018, 

até a presente data a requerente não se manifestou, INTIME-SE a parte 

autora PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir 

com a ação e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da 

decisão administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, 

com 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.

3. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42843 Nr: 972-55.2013.811.0026

 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: Antonio Estevão Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Diante da certidão retro, INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e 

seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

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.

3. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 962-11.2013.811.0026

 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: Antonio Estevão Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em prelúdio consigno o presente feito está inserido na META 2/2018 do 

CNJ de deverá ter prioridade de tramitação.

2. Considerando que o agendamento na Agência Previdenciária de 

Diamantino estava previsto para 10.10.2018, INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação 

e promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, com 

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.

3. Aportando nos autos o documento solicitado e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

4. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44589 Nr: 553-98.2014.811.0026

 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: Maria Aparecida Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.9. Sem custas.10. 

Transitado em julgado CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.11. DECLARO esta sentença publicada 

com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42537 Nr: 617-45.2013.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Bruno Nunes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ioneia Ilda Veroneze - 

OAB:MT/9070, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão tendo como partes as em 

epígrafe, em que, entrementes, as partes informaram que compuseram 

amigavelmente e apresentaram termo de acordo (fls. 39/41).
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2. O acordo fora homologado as fl. 45/45-v, bem como fora determinado à 

intimação do autor para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se houve o 

adimplemento da obrigação, consignando que o silêncio importaria em 

presunção de pagamento.

3. Foi certificado a fl. 55 o decurso do prazo para o requerente 

manifestar-se acerca do integral cumprimento do acordo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. DECIDO.

4. Sem muitas delongas, considerando que o acordo foi firmado em 

julho/2013, homologado em agosto/2018 e que até a presente data, em que 

pese devidamente intimado, o requerente deixou decorrer o prazo sem 

manifestar-se acerca do adimplemento da obrigação, o que presume a 

quitação do acordo, findando o objeto da lide.

5. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

6. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

7. Custas processuais e honorários advocatícios na forma avançada 

pelas partes.

8. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66652 Nr: 867-05.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rodrigues Oliveira, Carlos Eduardo 

Ramos Felipe, Waldemir Ramos de Jesus, Amanda Lacerda dos Santos, 

William de Souza Guimaraes, Geane Marinho da Silva, Richard Lopes de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Amaral 

Magalhães Filho - OAB:14.425, Altemar Dias da Gama - OAB:18322/0, 

ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/O, CASSIO VINICIUS 

FONSECA MEIRA - OAB:23680/O, José Carlos Almeida Benevides - 

OAB:8159-A, JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - OAB:20018/O, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366, Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT, RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - OAB:21822/O, 

Rogério Ramos Varanda Junior - OAB:13674

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar as partes 

rés, via DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente constituídos, 

da designação de audiência de INTERROGATÓRIO para o dia 15/10/2018, 

às 15h (Carta Precatória n.º 16134-89.2018.811.0002), a ser realizada no 

Fórum da comarca de Várzea Grande/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-42.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000165-42.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$37,480.00 POLO ATIVO: Nome: LILIANE SANTOS DE OLIVEIRA Endereço: 

RUA CURITIBA, 9, BOA ESPERANCA, DENISE - MT - CEP: 78380-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos valores 

depositados nos autos. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-95.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010108-95.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA Endereço: 

Rua DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO, 66, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio 

Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-95.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010108-95.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$6,000.00 POLO ATIVO: Nome: LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA Endereço: 

Rua DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO, 66, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida Getulio 

Vargas, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010000-03.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010000-03.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$1,111.00 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 144, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: GERSON DIAS DOS SANTOS 

Endereço: Rua MURILO DOMINGOS, 517, VILA ALTA, SANTO AFONSO - 

MT - CEP: 78425-000 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste no feito. ARENÁPOLIS, 15 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-17.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU TAMANHO (ADVOGADO(A))

JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010109-17.2016.8.11.0026 Valor da causa: $7,534.96 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CHEQUE, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: PIOVEZAM & 

POLIZEL LTDA - ME Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1466, Vila Nova, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE DE 

OLIVEIRA MIRANDA Endereço: Avenida DAURY RIVA, S/N, PROXIMO A 

CASA DO NEGO LU, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, através de ser 
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patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 8.391,78 (oito mil, trezentos e noventa e um reais e 

setenta e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 

(quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a 

fluir após o decurso do prazo para o pagamento do débito, 

independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). 

ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-17.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU TAMANHO (ADVOGADO(A))

JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010109-17.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,534.96 POLO ATIVO: Nome: PIOVEZAM & POLIZEL LTDA - ME 

Endereço: Rua Gonçalves Ledo, 1466, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA 

Endereço: Avenida DAURY RIVA, S/N, PROXIMO A CASA DO NEGO LU, 

BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: 

[ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CHEQUE, CORREÇÃO MONETÁRIA]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, através de seu patrono, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, retire em cartório a Certidão Premonitória, 

para fins do art. 799, IX, do CPC. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-52.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILLEY MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

8010236-52.2016.8.11.0026 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: NILLEY MACEDO DA SILVA Endereço: Rua D, S/N, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCARD S.A Endereço: , 206, - DE 3552/3553 AO FIM, Centro, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 Senhor(a): NILLEY MACEDO DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, ATRAVÉS DE SEUS 

PATRONOS, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada implicará na extinção do 

feito. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-62.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000099-62.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,308.38 POLO ATIVO: Nome: BRUNO CESAR SANTANA DA SILVA 

Endereço: rua cassimiro barbosa, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Por determinação da MMª. 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. 

ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010149-33.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIA ELIAS DE 

LIMA Endereço: Avenida DOM PEDRO I, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua BARAO DE 

MELGAÇO, 3209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 

Senhor(a): MARCIA ELIAS DE LIMA A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-33.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO {processoTrfHome.nomeJuizOrgaoJulgador} 

PROCESSO n. 8010149-33.2015.8.11.0026 Valor da causa: $0.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIA ELIAS DE 

LIMA Endereço: Avenida DOM PEDRO I, S/N, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S.A Endereço: Rua BARAO DE 

MELGAÇO, 3209, Inexistente, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-801 

Senhor(a): OI S.A A presente carta tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, nos termos do 

artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. ARENÁPOLIS, 15 de outubro de 2018. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010211-47.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (ADVOGADO(A))

MADEGOL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FORATINI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de ref. 

15926717, requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-14.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN (ADVOGADO(A))

NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 11 de 

dezembro de 2018, às 14 horas, que realizar-se-á na sala de audiências 

de conciliação deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-47.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA (ADVOGADO(A))

VICTOR MIRANDA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

1000010-47.2018.8.11.0088. REQUERENTE: VICTOR MIRANDA XAVIER 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos. Defiro o pedido da 

requerida de id 15619624 e considerando a realização da XIII Semana da 

Conciliação, a qual se realizará nos dias 05 a 09 de novembro de 2018, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 

14 horas. Consigno que a parte requerida deverá comparecer munida de 

proposta de acordo. Intimem-se as partes, por seus advogados. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 1º de 

outubro de 2018. (assinada digitalmente) DAIANE MARILYN VAZ Juíza de 

Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56080 Nr: 317-84.2015.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI DE ALMEIDA SILVA, Filiação: 

Januario Manoel da Silva e Januario Manoel da Silva, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a), Telefone 65-8447-5248. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente Francielly Anunciação Merenciano em face Claudinei de 

Almeida Silva.Após a concessão liminar de algumas medidas requeridas 

em favor da requerente (fl. 15/16), o demandado foi citado (f. 34) e 

quedou-se inerte (f. 54), bem como a requerente pleiteou a revogação das 

medidas protetivas (f. 31).O Ministério Público pugnou pela revogação das 

medidas protetivas aplicadas (fl. 35/36).Vieram os autos conclusos.É o 

relato do necessário. Fundamento. DECIDO. O feito em tela se traduz em 

cautelar inominada “sui generis”, ora guardando similitude com as 

cautelares previstas no CPC, ora com as cautelares de natureza 

penal.Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária, cuja finalidade aqui é inibitória da 

violência.Compulsando detidamente os autos, verifico que é inviável, no 

âmbito do direito penal, a manutenção indefinidamente de medida cautelar 

que imponha restrições à liberdade de locomoção do ofensor, sob pena de 

perpetuar um constrangimento ilegal, tendo as medidas protetivas do art. 

22 da Lei 11.340/06 característica de medida de urgência e provisória.Do 

mesmo modo, até a presente data, não foi apresentado Inquérito Policial e 

respectivamente Ação Penal, além de o ofensor não residir mais nessa 

urbe (f. 26), e, inclusive, a vítima pugnou pela revogação das medidas (f. 

31), portanto pelas razões elencadas, descabidas se tornam as medidas 

impostas. Neste sentido tem entendido nossos Tribunais, 

vejamos:“APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS - NATUREZA CAUTELAR - NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO 

PRINCIPAL - DECISÃO CASSADA - REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. A 

concessão de medidas protetivas à vítima é uma medida de natureza 

cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do individuo, e como 

tal, não pode prolongar-se infinitamente no tempo, muito antes pelo 

contrário, tem duração temporal limitada. Decorridos mais de 06 (seis) 

meses sem que tenha sido ajuizada a ação principal para dar sustentação 

às medidas cautelares, devem ser revogadas as medidas protetivas 

decretadas em desfavor do acusado. Provimento ao recurso é medida que 

se impõe.” (TJ-MG - APR: 10287130066064001 MG , Relator: Antônio 

Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 01/07/2014, Câmaras Criminais / 3ª 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2014)”. (grifo nosso)Feitas 

tais considerações, tendo em vista que a inércia da requerente em 

requerer novas medidas protetivas, REVOGO as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas (fl. 15/16) e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

análise do mérito, com fundamento no art. 267,VI, do CPC.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.INTIME-SE a vítima da presente decisão.SEM custas e 

honorários.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.

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, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 10 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55097 Nr: 1372-07.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, Filiação: 

João Batista de Souza e Maria Aparecida Santos de Souza, data de 

nascimento: 16/12/1974, brasileiro(a), natural de Porto Estrela-MT, 

solteiro(a), encarregado de armazém. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso I. P. n. 144/2014 (Apolo 55097), que 

no dia 29 de novembro de 2014, na residência localizada na Rua 

Pernambuco, s/n, Bairro Arco Iris, nesta, o denunciado subtraiu, durante 

repouso noturno, para si 1 (uma) máquina de lavar roupas, marca WANKE, 

avaliada em R$167,48 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e oito 

centavos), cf. nota de fiscal de fl. 35, de propriedade de MARIA VERA 

PEREIRA. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima lavou roupas 

no período da tarde, deixando como sempre a máquina de lavar na área 

externa da residência. No dia seguinte, ao acordar pela manhã, a ofendida 

percebeu que a máquina de lavar roupas, marca WANKE, havia sido 

subtraída, durante a madrugada. Assim, como o chão do quintal de sua 

residência é de barro, a vítima seguiu os rastros deixados pelo 

arrastamento da máquina até a casa vizinha onde reside o denunciado e 

sua família. Nesse instante, a ofendida verificou que algumas roupas suas 

estavam jogadas no canto da cerca da residência do acusado, momento 

em que a vítima reconheceu os vestuários como aqueles que ela havia 

deixado no interior da máquina. A seguir, a ofendida telefonou para a 

Polícia Militar que compareceu na residência do denunciado e logrou 

localizar e apreender a máquina de lavar roupas, marca WANKE, 

escondida no quarto do denunciado. O denunciado recebeu voz de prisão 

e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Auto de 

Prisão em Flagrante de fls. 04. Interrogado à fl. 12/verso, o denunciado 

negou a autoria delitiva, alegando que adquiriu a máquina de lavar de uma 

pessoa cujo nome não soube declarar, pelo valor de R$40,00 (quarenta 

reais). O objeto subtraído foi apreendido à fl. 05, restituído à vítima à fl. 18 

e avaliado à fl. 35.” Assim agindo, praticou o denunciado o delito previsto 

no art. 155, §1º, do CP.

Despacho: Vistos etc.Tendo em vista a manifestação ministerial retro, 

DETERMINO a citação do denunciado ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, via 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, 

ambos do CPP.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e, 

voltem-me os autos conclusos, para ulteriores deliberações.Às 

providências, observando as formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/ofício/carta/carta precatória.

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, Gislaine Pereira Alves, 

digitei.

Brasnorte, 10 de outubro de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 104259 Nr: 1983-15.2018.811.0101

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP, Alberto Sassi, LOURDES GONSALVES DA SILVA SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o embargante para, querendo, se 

manifestar acerca da impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90582 Nr: 911-61.2016.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIR COAN, IVONETE RAUBER COAN, NEREU 

COAN, MARIA EUGENIA MORINELLI COAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, LUCAS VALDIR CARRARO - OAB:23958/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81356 Nr: 508-97.2013.811.0101

 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: ELIAS LIMA BATISTA JUNIOR, ELIAS BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do laudo sócio 

econômico complementar de fls. 103/105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105368 Nr: 2526-18.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BONIFACIO DA SILVA, VANIA ISLEIDI 

GEHLEN, Paulo Cesar Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 09/11/2018 às 13:20 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43957 Nr: 3-58.2003.811.0101

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato 

Grosso

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 340 de 465



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Ragmini-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:OAB/MT - 9061-B

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e julgo EXTINTA a 

execução fiscal, com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 

II do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos do artigo 26 da Lei 

n. 6.830/80.Condeno o excepto ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do 

trabalho dispendido e tempo da causa.Determino o levantamento de 

eventual penhora existente no feito.Após o trânsito em julgado, intime-se a 

parte Exequente para que proceda à baixa administrativa dos débitos. P.R. 

I.Oportunamente, arquivem-se.Cláudia, 15 de outubro de 2018.THATIANA 

DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81891 Nr: 1072-76.2013.811.0101

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MANDUCA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT

 Ante o exposto, verifica-se que o título não está prescrito, bem como não 

está eivado de vícios, sendo descabível o reconhecimento da exceção de 

pré-executividade, razão pela qual REJEITO-A, devendo o feito 

prosseguir.2. Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Intime-se o executado da presente decisão. 

4. Diligências necessárias.Cláudia, 15 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 105233 Nr: 2462-08.2018.811.0101

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 09/11/2018 às 13:40 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86872 Nr: 1020-12.2015.811.0101

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Matias de Sousa, JAQUELINE MAIARA 

ANDRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MAIARA ANDRIOLI, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, Raimundo Nonato Matias de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, PAULO CÉSAR 

VIECELLI - OAB:MT 24154-O, RAIMUNDO NONATO MATIAS DE SOUZA 

- OAB:24154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:MT/14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:10297, PAULO CÉSAR 

VIECELLI - OAB:MT 24154-O

 Certifico o envio da Carta de Citação à MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A,via correio. (JJ794731181BR)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80387 Nr: 710-11.2012.811.0101

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDCVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GUILHERME SCHEFFLER 

- OAB:19892/O, Lorena da Silva Lima Rodrigues - OAB:OAB/MA 

14.690

 Vistos. 1. Revendo a decisão proferida no dia 11.10.2018 (fls. 77/80), 

entendo por bem alterar o meu posicionamento com relação à prorrogação 

da prisão civil do executado, elencada no item “2” do mencionado 

despacho. Explico. De acordo com a norma, o executado é citado para o 

pagamento das três últimas parcelas vencidas dos alimentos (art. 528, 

§3º, do CPC), caso não o faça e não apresente justificativa, será 

decretada a sua prisão civil para o pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas no curso processual.Sendo o executado preso e decorrido o 

prazo da prisão sem o pagamento do débito, não deve ser coagido a 

pagar a mesma prestação para a qual já cumpriu a sanção, em outras 

palavras, não deve haver a prorrogação da prisão pela cobrança da 

dívida que resultou a sua segregação, sob pena de flagrante ilegalidade 

(bis in idem).Nesse sentido é o entendimento de alguns Tribunais de 

Justiça:(...).Entretanto, importante esclarecer que a persistência do débito 

poderá justificar a renovação da medida coercitiva, mas apenas em 

relação a outras parcelas alimentares vencidas e impagas.Portanto, é 

exigida dívida diversa para renovar o aprisionamento do executado, o que 

não ocorreu no caso em análise, em que o Parquet pleiteia pela 

prorrogação da prisão do genitor pela mesma dívida que originou o decreto 

prisional.Com devido respeito ao entendimento contrário empossado na 

decisão anterior, após refletir e elucidar melhor o caso em concreto, 

compreendo que a prorrogação da prisão civil causa bis in idem, tornando 

a prisão do executado ilegal.Desse modo, com o fito de evitar ilegalidade 

na prisão do executado, REVOGO o item “2” da decisão de fls. 77/80, e 

consequentemente INDEFIRO a prorrogação da prisão do executado. 

Expeça-se imediato alvará de soltura. 2. Cumpra-se as demais 

disposições da decisão retro. 3. Ciência ao Ministério Público.4. Intime-se. 

5. Diligências necessárias.Cláudia, 15 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92016 Nr: 19487-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARIA, FABRÍCIO MOTA MARIA, RODRIGO 

JULIANO MOTA MARIA, MICHELA ANDRESSA MOTA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELOIR FREITAS, ANTONIO JOSÉ DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte requerida 

para que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação para Audiência da testemunha 

João Augusto Ferreira (ref: 80), devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 591,75 (quinhentos e noventa e um reais e 

setenta e cinco centavos), correspondente ao zoneamento "Cláudia - 

BR-163", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-48.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER (ADVOGADO(A))

ANESIO CATELAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000126-48.2017.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: ANESIO CATELAN Promovido: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Cuida-se de 

um pedido de tutela de urgência antecipada incidental em que a parte 

autora requer que a requerida seja obrigada a realizar a troca dos 

padrões e consequente instalação de maneira correta na residência dos 

vizinhos Anália e José. Esclarece que por toda a discussão existente 

nesta lide e também por continuar recebendo faturas exorbitantes de 

energia em sua casa, mesmo não estando consumindo nada, decidiu 

solicitar à requerida o desligamento do seu padrão de energia. Diante do 

pedido, o subordinado da requerida se deslocou até o Assentamento e, 

por ter informado que os padrões estavam trocados, ou seja, que o seu 

medidor estava na casa da vizinha e o dela em seu lote, ele se dirigiu até o 

padrão da vizinha fazendo além do desligamento do medidor, a retirada de 

todo o padrão, inclusive da banana de força. Afirma que com a retirada do 

padrão da vizinha, a energia da casa dela é que foi suspensa e não a sua, 

comprovando, assim, que realmente os números dos medidores estavam 

alterados, entretanto, por um erro da própria Concessionária, agora, a Sra. 

Anália está sendo prejudicada sem energia elétrica, serviço essencial ao 

ser humano. Assim, pelo fato ter ocorrido por problemas discutidos neste 

processo é que requer o deferimento do pedido de tutela de urgência. 

DECIDO. Inicialmente esclareço que a peça será analisada, uma vez que o 

episódio ocorrido com a retirada do padrão de energia referente, em tese, 

a residência do autor, diz respeito aos fatos discutidos nestes autos, por 

mais que tenha prejudicado terceiro ao processo. Pois bem. A antecipação 

dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo 

Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou 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 presentes os pressupostos 

acima citados. Na exordial o autor pleiteia pela condenação da requerida 

na obrigação de fazer, consistente na regularização dos padrões de 

energia da sua casa e da casa da vizinha Anália, alegando que os 

números dos medidores estavam alterados, sendo que sua conta de 

energia estava vindo com o número do medidor situado na residência 

lindeira e o número do seu medidor na conta da vizinha, resultado na 

cobrança inversa do consumo. A consequência disso é que estava sendo 

cobrado por um consumo que na realidade não foi por ele utilizado, 

valores estes exorbitantes que não condiziam com os seus gastos. Tais 

informações iniciais foram comprovadas através dos documentos 

acostados, especialmente fotos e faturas, bem como através da audiência 

instrutória. Por último, a parte autora alegou que solicitou o pedido de 

desligamento do seu padrão, devido a continuidade de cobranças 

excessivas mesmo com a residência fechada, porém quando a requerida 

foi desligar o padrão, arrancou todo o poste e causou o que o autor 

imaginava, a energia da vizinha foi suspensa, causando prejuízos ao 

terceiro, razão pela qual confeccionaram o boletim de ocorrência nº 

2018.317753. Então, pelo que se percebe, realmente o padrão retirado em 

frente a casa da Sra. Anália era ligada à residência dela mesmo, havendo 

erro apenas nos cadastros dos números dos medidores nas faturas do 

autor e da vizinha Anália. Há, portanto a demonstração da aparência do 

bom direito, permitindo concluir que os argumentos trazidos pela autora 

possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável se amolda no fato de 

que a energia elétrica é um serviço essencial ao ser humano, acarretando 

sérios prejuízos quando é desligada, ainda mais de forma errônea, por 

erro da própria concessionária. Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELADE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a promovida realize 

a regularização dos padrões de energia da Sra. Anália Leão Aguiar, 

unidade consumidora nº 22902130 e do requerente que possui Unidade 

Consumidora 6/2290213-4, as suas expensas, com a consequente 

inversão dos números dos medidores de suas faturas, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, restabelecendo a energia elétrica no padrão da 

Sra. Anália Leão Aguiar. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 

537, do Código de Processo Civil). 2. Após o cumprimento da presente 

decisão, voltem conclusos para sentença. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 15 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90754 Nr: 3200-81.2018.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO o feito no estado em que se encontra e o chamo a ordem.

Cuida-se de ação de guarda em que se pleiteia também a fixação de 

alimentos em favor dos filhos do casal.

A ordem jurídica vigente admite a cumulação de pedidos em um único 

processo, contudo, condiciona-a a alguns requisitos.

Segundo o art. 327, § 1º, III, do CPC, para que seja admissível a cumulação 

objetiva de demandas, o tipo de procedimento adotado deve ser adequado 

para todos os pedidos.

Haja vista que os ritos adotados para as ações de alimentos e guarda não 

são compatíveis entre si, a cumulação nos moldes pleiteados pela parte 

autora é indevida.

Com efeito, o rito das ações de alimentos é mais célere, cuja prática de 

quase todos os atos ocorre na audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, a qual é designada, vi de regra, no primeiro contato do 

Magistrado com o processo.

A celeridade almejada pelo legislador visa assegurar que aquele que 

necessita de alimentos – uma pessoa que não consegue prover o seu 

próprio sustento – fique alijado do mínimo necessário para viver.

Por sua vez, o rito das ações de famílias não imprime a mesma celeridade, 

dando uma maior ênfase à autocomposição entre as partes – até porque 

esta é a melhor forme de pacificar definitivamente a lide.

 Desta feita, é de rigor a emenda a petição inicial para adequá-la àquilo que 

o ordenamento jurídico exige, sob pena de indeferimento e, 

consequentemente, a extinção do processo sem apreciação do mérito.

Ante o exposto, por orientação do art. 321, caput, do CPC, intime-se a 

parte autora para que emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 2824-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO VARGAS - OAB:91950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thienez Pedroso Lemes 

Pinto - OAB:15437/MT

 Vistos etc.

Conforme certidão de fls. 109, parte requerente foi devidamente intimada, 

via DJE, para participar da audiência de conciliação, contudo, não se fez 

presente e tampouco apresentou justificativa, motivo pelo qual, com 

espeque no art. 334, § 8º, do CPC, APLICO-LHE multa, a qual resta fixada 

em 2% do valor da causa.
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INTIME-SE a parte autora para se manifestar quanto o teor da contestação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75148 Nr: 2540-58.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, ETSR, VASR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:20936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

declino da competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa destes autos ao Juízo da Infância e Juventude de 

Sinop/MT.Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias 

e providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente.Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74129 Nr: 1912-69.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZBMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:20617-B - MT

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 1546-30.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVDS, SVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para impulsionar o feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72860 Nr: 1203-34.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSC, AJSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - OAB:7682, 

MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - OAB:

 Vistos etc.

Com efeito, sem ter acesso aos autos, os quais são virtuais, a parte 

requerida teve seu direito à ampla defesa e ao contraditório violados, não 

sendo o caso de decretar-lhe a revelia.

Outrossim, a Defensoria Pública é regida pelo princípio da unicidade, não 

existindo óbice que o Defensor Pùblico lotado no núcleo de Colniza 

apresente a contestação e, acaso possua poderes para tanto, transigir 

em nome da parte requerida.

Sendo assim, REMETAM-SE os autos ao núcleo da Defensoria Pública de 

Colniza-MT.

Sem prejuízo da providência acima, INSIRA o presente processo no 

mutirão da semana da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72389 Nr: 940-02.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSDS, IVJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS entre as partes em epígrafe.

Até o presente momento o réu não apresentou contestação.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Segundo o art. 485, inciso III, do CPC, o magistrado deve determinar a 

extinção do processo, sem apreciar o mérito, quando o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

 Todavia, antes de adotar tal procedimento, deve intimar pessoalmente o 

autor para dar prosseguimento ao feito.

Tais providências foram tomadas no processo em testilha, razão pela qual 

a extinção do feito é a medida que se impõe.

Haja vista o réu não ter apresentado contestação, sua anuência para a 

extinção do processo é prescindível.

Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais, com as 

ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

Descabe condenação ao pagamento em honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72387 Nr: 938-32.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICDC, WCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Vistos etc.

DEFIRO pedido de fls. 46, pelo o que REVOGO a nomeação de fls. 11.

ARBITRO proporcionalmente os honorários do advogado nomeado em três 

URHS.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado nomeado.

DESENTRANHE-SE as petições de fls. 66/77 e 54/64, haja vista que a 

execução de alimentos provisórios deve tramitar em autos próprios, 

conforme a inteligência do art. 531, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.
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CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71330 Nr: 432-56.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS, ASM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71318 Nr: 425-64.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS, SSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe.

 Entre um ato e outro foi designada audiência de conciliação, ocasião em 

que se fez ausente a parte requerente.

Buscada a sua intimação pessoal para impulsionar o feito, constatou-se 

que a representante legal da parte autora não mais reside no endereço 

declinado na petição inicial.

 O parecer ministerial é pela extinção do processo.

É o relato do necessário.

DECIDO.

 Sem maiores delongas, a parte autora não compareceu à solenidade 

aprazada, bem como não justificou o motivo de sua ausência.

Como é sabido, a ausência da parte autora em audiência que versa sobre 

processo de alimentos importa necessariamente no arquivamento do feito, 

nos moldes do art. 7° da Lei n. 5.478/68.

 Impende relatar que se presume válida a intimação pessoal da parte no 

endereço constantes dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

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

devidamente comunicada ao Juízo – art. 274, parágrafo único, do CPC.

 Desta feita, sendo esta a situação presenciada no caso em tela, caminho 

outro não encontro senão o de determinar o arquivamento dos autos.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC c.c. art. 7° da Lei 

n. 5.478/68, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito do pedido e 

DETERMINO o arquivamento dos autos.

 Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados no mínimo legal, com 

as ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgada, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado dativo que atuou no feito e 

ARQUIVE-SE.

P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71280 Nr: 405-73.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDSB, EFSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70880 Nr: 192-67.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGMD, CEMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B

 Vistos.

DEFIRO pedido retro, pelo o que REVOGO a nomeação de fls. 08.

ARBITRO proporcionalmente os honorários do advogado nomeado que 

atuou no feito em três URH.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo.

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente para que regularize sua 

representação processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Sem prejuízo das providências acima, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

núcleo de conciliação/mediação do Juízo para que seja inserido no mutirão 

da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68607 Nr: 1279-92.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASLM, SdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, MARCOS ARNOLD - OAB:7682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:20346/A

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66861 Nr: 147-97.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMP, MEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

ENCAMINHEM-SE os autos ao núcleo de conciliação/mediação do Juízo 

para que seja inserido no mutirão da semana nacional da conciliação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 1954-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO DA COSTA - 

OAB:13438-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos é possível inferir que a parte requerida foi 

citada por edital e não constituiu advogado, em razão do que DECRETO 

sua revelia.

Na forma do art. 72, II, do CPC, o juiz nomeará curador especial ao réu 

preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, 

enquanto não constituído advogado.

Além disso, em casos assim o art. 72, parágrafo único, do CPC, determina 

que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública.

Sendo assim, NOMEIO a Defensoria Pública como curadora especial da 

parte requerida, bem como DETERMINO a remessa dos autos à referida 

instituição.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 1177-65.2018.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a inicial em todos os seus termos e determino o andamento do 

processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

 Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA POR SEU ADVOGADO, a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Na oportunidade, deverá a 

parte demandada, caso não detenha interesse na autocomposição, 

informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes 

da audiência.

Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Registre-se que no ato da citação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar a 

parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado. Em caso 

negativo, deverá encaminhá-la à Defensoria Pública ou ao Fórum da 

Comarca de Colniza para nomeação de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 1847-40.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizado por MARCOS 

FERNANDES DE SOUZA e ROSICLEIA GONÇALVES PEREIRA, ambos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro a parte requerente pediu a conversão da ação de 

divórcio litigioso para consensual

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação do acordo.

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX.

Impende frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, 

alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia 

separação judicial por mais de 01 (um) ano ou de comprovada separação 

de fato por mais de 02 (dois) anos.

Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que restou demonstrado 

que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 226, § 6º da 

Constituição Federal.

Impende salientar que a cônjuge varoa manifestou a vontade de utilizar o 

seu nome de solteira.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, 

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

Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio consensual de MARCOS 

FERNANDES DE SOUZA e ROSICLEIA GONÇALVES PEREIRA, nos termos 

do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código 

Civil.

Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação, 

encaminhando-o ao respectivo Cartório de Registro Civil, a fim de que 

sejam procedidas as anotações necessárias no assento de casamento 

das partes.

Após as formalidades legais, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77138 Nr: 615-90.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE a parte requerida por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código 

de Processo Civil.

Transcorrido o prazo do edital (20 dias – art. 257, III, do CPC), 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte requerente para impulsionar o feito.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76559 Nr: 288-48.2017.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

 PARTE AUTORA: EGRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a emenda à petição inicial, passando a tramitar este feito apenas 

no que toca aos pedidos relativos aos alimentos.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 

1º, § 2º, da Lei n. 5.478/68.

Este processo, por seu objeto, deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, inciso II, do Código de Processo Civil, em 

razão do que a Secretaria deverá agir com as cautelas necessárias.

No que tange à análise do pedido de alimentos provisórios, ante a 

ausência de maiores elementos comprovando a capacidade contributiva 

da parte requerida, fixo-os, liminarmente, em 50% do salário mínimo, 

corrigidos monetariamente, que deverão ser pagos à parte autora, devidos 

a partir da intimação, até o dia 10 (dez) de cada mês.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma 

ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao 

conciliador, para que designe audiência de conciliação/mediação.

Após, CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador, devendo a parte ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência.

ADVIRTA-SE a parte requerida que deverá apresentar, POR MEIO DE 

ADVOGADO, contestação na PRÓPRIA audiência de conciliação – art. 5º, 

§ 1º, da Lei n. 5.478/68.

Designada a audiência, INTIME-SE a parte autora na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC.

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça 

encaminhar a parte que declarar que não possui condições econômicas 

para custear advogado à Defensoria Pública ou ao fórum para nomeação 

de defensor dativo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83004 Nr: 4023-89.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CHAMO o feito a ordem, motivo pelo qual REVOGO a decisão de Ref. 04 

no que toca à determinação da perícia médica

e estudo social.

Isto porque a presente ação tramita sob o rito ordinário, cabendo a 

realização de provas em momento processual

oportuno.

Assim, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84192 Nr: 4716-73.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO MARTINS DANIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40743 Nr: 319-78.2011.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40756 Nr: 332-77.2011.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Iara Maria Bahls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 578-73.2011.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRENE EDUARDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 1922-26.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benicio Euzebio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41270 Nr: 1924-93.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Moraes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41271 Nr: 1925-78.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41426 Nr: 1971-67.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Chagas Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41487 Nr: 2004-57.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ROCHA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 
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jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41645 Nr: 2137-02.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41832 Nr: 2200-27.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Henrique do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42256 Nr: 2430-69.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.
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Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42432 Nr: 2531-09.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Vieira Eletronica - MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42485 Nr: 2555-37.2010.811.0105

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oclides Nazaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela parte exequente, pessoa 

jurídica de direito público, em face da parte executada, ambos igualmente 

qualificados nos autos.

O presente feito encontra-se arquivado há mais de 05 (cinco) anos, nos 

moldes da decisão retro proferida, em razão do pequeno valor do débito 

fiscal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatei.

Fundamento e Decido.

O artigo 174 do Código Nacional Tributário dispõe que: “A ação para a 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da 

data da sua constituição definitiva.”

Já o art. 40, §5º da Lei n.º 6.830/80, dispõe acerca da dispensa de 

manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais 

cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da 

Fazenda.

Desse modo, nos termos dos citados artigos constata-se que os créditos 

executados estão prescritos.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO E JULGO EXTINTO O 

CRÉDITO TRIBUTARIO, com fulcro no art. 156, V, c/c art. 174, caput, 

ambos do CTN, c/c art. 40, §4º, da Lei 6.830/80, c/c art. 1º da Lei 

6.830/80.

 Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito.

E, por consequência, JULGO EXTINTO na forma do art. 924, V do Código 

de Processo Civil.

Procedimento isento de custas processuais, em consonância com art. 460 

da CNGC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações de 

estilo.

P.R.I.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71761 Nr: 644-77.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP, HPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62665 Nr: 53-23.2013.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amancio Godoi

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 
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MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, inciso X c.c. art. 313, § 2º, 

inciso II, ambos do CPC, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente 

processo, o que o faço SEM RESOLVER O MÉRITO.CONDENO a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbências, estes últimos fixados no patamar mínimo, com as 

ressalvas do art. 98, § 3º, do CPC.PROCEDA-SE com as correções 

necessárias quanto à autuação do feito, uma vez que a parte exequente 

passa a ser o advogado do de cujus.Ante a manifestação lançada pelo 

instituto requerido às fls. 103v, HOMOLOGO o cálculo de fls. 

97.EXPEÇA-SE ofício requisitório como requerido às fls. 104, atentando-se 

a Serventia que a presente execução visa à cobrança apenas dos 

valores devidos a título de honorários de sucumbência.P. R. I. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80979 Nr: 2706-56.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Lara Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80956 Nr: 2696-12.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Correia Lopes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 80590 Nr: 2508-19.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisom da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CHAMO o feito a ordem, motivo pelo qual REVOGO a decisão de Ref. 04 

no que toca à determinação da perícia médica e estudo social.

Isto porque a presente ação tramita sob o rito ordinário, cabendo a 

realização de provas em momento processual oportuno.

Assim, CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder 

aos termos da inicial.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77441 Nr: 790-84.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 74217 Nr: 1951-66.2016.811.0105

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiziane de Paula da Silva Guilherme

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73231 Nr: 1383-50.2016.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaine Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 91793 Nr: 3745-54.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta 

natureza.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC.Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo 

legal.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87962 Nr: 1609-84.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA CAVALCANTE SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87961 Nr: 1608-02.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERNANDES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 
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indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86347 Nr: 552-31.2018.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 4899-44.2017.811.0105

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA SANTOS LOUVRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas 

que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72850 Nr: 659-30.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAHavendo nomeação para defesa, fixam-se 

como honorários advocatícios a ANDRÉA CRISTINA GOMES DE JESUS 

(OAB 21.383 /MT) o valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da 

OAB, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Por fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 06/12/2018, às 17h00min, ocasião em que serão 

realizados os depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também 

o interrogatório do réu. Importante consignar que alguns policiais indicados 

como testemunhas pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na 

Comarca, de modo que deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou 

Delegacia de Polícia Civil respectiva e verificado o local onde estão, sendo 

expedida a Precatória respectiva. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.CONSIDERAR como Defensor o advogado que assina a segunda 

resposta à acusação (constituído);2.MANTER contato com a Cia da PM 

respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;3.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa (pessoalmente, 

se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31261 Nr: 840-46.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ENO HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto a IVO ENO HOFFMANN, o que se faz, dentre 

outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código Penal. 

Ainda, INDEFERE-SE a restituição da arma de fogo apreendida. Sem 

custas e condenação em despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.Intimar 

a Defesa;2.Dar ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado:a.PROVIDENCIAR a destruição da arma de 

fogo;b.Arquivar com as baixas e anotações necessárias;
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75379 Nr: 2391-46.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON DE JESUS, MANOEL JOSÉ DIAS, 

VILMAR MULLER DE MAIA, MARCIO GONÇALVES ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/12/2018, às 

14h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e os interrogatórios dos réus.Por fim, à 

SECRETARIA para:1.PROCEDER À SEPARAÇÃO DO PROCESSO quanto a 

MARCIO GONÇALVES ROZA (com as providências necessárias), 

arquivando provisoriamente o processo (arts. 982, §3º e 1349, ambos da 

CNGC), encaminhando conclusos quando da prisão, manifestação de 

algum sujeito processual ou da efetivação da prescrição, o que ocorrer 

primeiro;2.EXPEDIR Precatória para:a.Brasnorte: ciência da audiência E 

PARA INTERROGATÓRIO de MANOEL (Fazenda Casa Grande, Linha 

Santa Maria, km, 80);b.Campo Novo do Parecis: ciência da audiência E 

PARA INTERROGATÓRIO de VILMAR (rua Curió, 1039, Quadra 329, lote 06 

A, bairro Jardim das Palmeiras);3.Havendo testemunhas residentes fora 

dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO 

DE 120 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da 

expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, os réus e a 

Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, mas por telefone, se o 

Defensor nomeado residir em outra Comarca). Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 75172 Nr: 2278-92.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MIRANDA GARLET, CLEIDIMAR 

MIRANDA GARLET, PABLO LOURENÇO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Vistos...

 Já analisada a defesa preliminar, inclusive com recebimento integral da 

Denúncia, de acordo com o Acórdão do TJMT, deve-se seguir.

 Quanto ao suposto descumprimento das cautelares por Cleidimar, o 

Ministério Público não requereu a decretação de prisão preventiva, 

mantendo-se as cautelares, portanto.

 No tocante à retirada dos documentos em nome de Manoel deste 

processo, remete-se à decisão anterior, indeferindo-se o pleito.

 DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

06/12/2018, às 13h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas (em sentido amplo) e também o 

interrogatório.

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. De acordo com o item 4 da decisão que recebeu a Denúncia (Ref. 40), 

providenciar o envio da arma à POLITEC (a Defesa apresentou quesitos 

(Ref. 49), devendo ser encaminhados, DEVENDO SER FEITO EXAME e 

LAUDO em relação à LUNETA;

2. CITAR os acusados para a audiência;

3. Havendo indicação de endereço de algum dos acusados fora da 

Comarca, EXPEDIR Precatória;

4. PROVIDENCIAR a apresentação da balança apreendida quando da 

audiência (pleito da Defesa), oficiando-se, se necessário, à Polícia Civil;

5. Quanto à oitiva da Testemunha Reservada (conforme consta da 

Denúncia), SEGUIR os arts. 1788 e ss. da CNGC);

6. Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;

7. INTIMAR as testemunhas, réus e a Defesa (pessoalmente, se defensor 

nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA);

Ciência ao Ministério Público.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.

Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73480 Nr: 1045-60.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Vistos em correição..

Defere-se o pleito da Defesa.

INTIMAR para apresentação de alegações finais.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67811 Nr: 134-82.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DE SOUZA BOECHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição...

Como o Defensor constituído não apresentou as alegações:

1.INTIMAR o acusado (endereço indicado na ref. 40), isso para ciência da 

inércia e para constituição de outro Defensor (ou indicar que não possui 

condições). Não encontrado, por Edital;

2.Não constituído ou constituído e não apresentando alegações, NOMEAR 

Defensor para tanto;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 1207-26.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACIO PANUCI RODRIGUES PEREIRA - vulgo 

"Cancão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/12/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu (se 

comparecer, pois residente em outra Comarca). Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR PRECATÓRIA (Juína: Coroelândia, s/n, Setor Aeroporto, 

Comunidade São Luiz, conforme endereço indicado na Ref. 38. FAZER 

CONTATO via fone COM A IRMÃO DO ACUSADO, se possível, verificando 

se houve mudança de endereço) para:a.Ciência do acusado acerca da 

audiência, podendo comparecer;b.Interrogatório do acusado (data após 

04/12/2018). 2.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 
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RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66667 Nr: 993-35.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO JUVENAL FERREIRA DOS SANTOS 

quanto à imputação feita, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo 

Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATendo havido nomeação 

de Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a FLORENTINO 

APARECIDO MARTINS (OAB 9659-BA/MT) o valor de 08 URH, o qual deve 

ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como 

certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).Sem custas e 

despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com 

as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar. Intimar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66339 Nr: 854-83.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON HENRIQUE DAS DORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos em correição...

Defere-se o pleito do Ministério Público (ref. 85).

EXPEDIR as respectivas Precatórias.

INTIMAR a Defesa, tanto acerca da expedição quanto para, querendo, 

insistir na oitiva do policial militar de cuja oitiva o Ministério Público desistiu 

(em caso de insistência, indicar endereço ou fazer outro requerimento).

Após devolução das Precatórias, vistas para alegações finais.

Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65315 Nr: 319-57.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARCOS PIRES MOREIRA - Vulgo 

"Marcão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 05/12/2018, às 

17h00min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório do réu. Por fim, 

à SECRETARIA para:1.Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do 

CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS 

para cumprimento das precatórias. INTIMAR as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado;2.INTIMAR as testemunhas, o réu e a Defesa 

(pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE 

RESIDENTE EM OUTRA COMARCA). Ciência ao Ministério Público.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64668 Nr: 28-57.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA, vulgo Brizolão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE AMARAL DE 

LIMA GARCIA - OAB:17578-O/MT

 A intimação da Assistente de Acusação para apresentação de alegações 

foi feita, inexistindo a juntada da referida peça, com o que se tem precluso 

tal direito.

Em relação à Defesa, embora conste o nome da Defensora constituída na 

mesma publicação anteriormente citada, deve-se compreender que isso 

não pode significar a intimação da Defesa para alegações, pois esta 

somente tem lugar após a apresentação de alegações pela acusação 

(englobando-se a Assistente de Acusação).

Por isso, conclui-se pela necessidade de nova intimação da Defesa.

E aqui uma peculiaridade. Na última audiência, nomeou-se para o ato e 

para o transcorrer do processo o advogado Emerson Monteiro Tavares, 

mas aqui se faz uma pausa em tal raciocínio e se abre a possibilidade de 

Defensora constituída apresentar as alegações.

Assim:

1.INTIMAR a Defensora constituída (Rosemeire Amaral de Lima Garcia) 

para apresentar alegações finais;

2.Não o fazendo, INTIMAR o acusado para constituir outro Defensor (não 

encontrado, por Edital), isso em 15 dias, com a consequência de, não o 

fazendo, ser apresentada a peça defensiva pelo Defensor nomeado 

quando da audiência;

3.Não indicando outro Defensor constituído, INTIMAR o advogado Emerson 

para apresentar alegações finais;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62418 Nr: 818-12.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI BARBOSA, vulgo "parafuso"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. IV DA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.Em pesquisa via 

INFOJUD, verifica-se que a vítima e o acusado não residem mais nesta 

Comarca. Da mesma forma, o policial arrolado como testemunha pelo 

Ministério Público também não. As testemunhas indicadas pela Defesa não 

vieram com qualificação suficiente (nome e endereço), não havendo como 

intimá-las (o que não impede as oitivas, desde que a Defesa apresente 

melhor qualificação). IMPORTANTE pontuar que será considerada como 

constituída a Defesa, considerando a procuração juntada. Importante 

consignar que alguns policiais indicados como testemunhas pelo Ministério 

Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que deve ser 

mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil respectiva 

e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória respectiva. 

Considerar os seguintes endereços:a.LUCIANA: Juína, rua Oitiva, 180, 

Módulo 03;b.NELCI: São José do Rio Preto, rua Francisco Rodrigues, 24, 

chácara 1, Quadra 4, Est. São Lucas.Por fim, à SECRETARIA 

para:1.MANTER contato com a Cia da PM respectiva (ou DP, conforme 

for), verificando onde estão os policiais arrolados, EXPEDINDO as 

Precatórias necessárias;2.EXPEDIR AS PRECATÓRIAS PARA OITIVAS DA 

VÍTIMA E ACUSADO;3.INTIMAR a Defesa. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. 

Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61292 Nr: 1024-60.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON GNOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS CRUZ - 

OAB:17914

 Vistos em correição...

Foi intimado o beneficiado, mas não o advogado.

Assim, INTIMAR a Defesa (advogado presente na audiência), isso para 

justificar ou comprovar o cumprimento da condição (item 3). Prazo de 10 

dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67787 Nr: 125-23.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RAYELO GOMES DA SILVA, ELIC 

MAC ALAN DO NASCIMENTO PRANGE, CLEIDIMAR MIRANDA GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos em correição...

Defere-se parcialmente o pleito da Defesa de Elic, concordando-se com a 

necessidade de manter a fiscalização (inexistência de alteração de 

situação fática).

Por isso:

1.EXPEDIR Precatória para Sinop, isso para fiscalizar o cumprimento das 

condições decretadas em relação a Elic;

2.Encerrada a instrução, ao Ministério Público e, após, às Defesas, para 

alegações finais;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61908 Nr: 300-22.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Vistos em correição...

Defere-se o requerimento do Ministério Público (Ref. 69).

Expedir as Precatórias.

INTIMAR a Defesa (tanto acerca da expedição quanto para se manifestar 

sobre o interesse em ouvir a testemunha de cuja oitiva o Ministério Público 

desistiu). Havendo interesse, conclusos. Não havendo, aguardar 

devolução das Precatórias e abrir vistas para requerimentos/alegações 

finais.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47637 Nr: 1188-50.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Fabian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 Vistos.

Chamo o feito a ordem.

1. Revogo parcialmente a decisão de Ref. 16, para fixar a título de 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, 10 URH, e não mais a quantia de 04 URH anteriormente fixada.

2. Mantenho a nomeação do doutor advogado, já que este aceitou a 

nomeação.

3. Intime-se a defesa para apresentação de RESPOSTA À ACUSAÇÃO no 

prazo Legal.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12705 Nr: 379-70.2011.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Por sua Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Valmir Alves do 

Nascimento, Aparecida Flavia de Gouveia Nascimento

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

- OAB: 8.123 /PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Por tais razões, PROÍBO a retirada dos autos da secretaria, PERMITINDO 

apenas vista em balcão e extração de cópias na sala da OAB localizada 

no interior do Fórum, desde que acompanhada por servidor da 

secretaria.No mais, cumpra-se conforme a decisão de fls. 

169/174.Intime-se.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 15 de outubro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84364 Nr: 1354-65.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA MARIA WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON PAULO FINK - 

OAB:PR/43.053, RAQUEL LAURIANO RODRIGUES FINK - OAB:PR/33.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80383 Nr: 1422-49.2017.811.0093

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

 PARTE AUTORA: EVA BERNADETE PEREIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Cordoba Fruto - 

OAB:21.244 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, sendo revogado a qualquer 

momento, se alterado o estado financeiro das partes autoras, ou inverídico 

as declarações de hipossuficiência.

 Em caso de relação de consumo, considerando a verossimilhança da 

alegação, declaro invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com 

fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC.

No que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em 

vista que os argumentos expostos na inicial, não foram capazes de 

convencer este Juízo acerca do alegado, bem como considerando se 

tratar de matéria cuja cautela do magistrado deve ser redobrada, postergo 

sua análise após a formação do contraditório.

CITE-SE a parte requerida para, responder à demanda, sob pena de 

revelia, e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial.

 Conste no mandado de citação que o prazo para apresentação da 
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contestação se iniciará a depender das situações do Art. 335 do NCPC.

Caso sejam alegadas matérias preliminares na contestação, ou seja, 

instruída com documentos, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação, em 15 dias.

Outrossim, considerando a manifestação expressa da parte autora no 

interesse de designação de audiência de conciliação, bem como tendo em 

vista a nova sistemática do vigente Código de Processo Civil, a fim de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribuindo para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 25 de outubro de 2017, às 16h00min.

 Intimem-se as partes para comparecerem a solenidade designada.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima 

urgência, eis que se trata de pessoa idosa com prioridade na tramitação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80596 Nr: 1540-25.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Zini - OAB:16972

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca da decisão de 

fls 36. bem como para apresentar os comprovantes relacionados no termo 

acordado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44106 Nr: 943-76.2005.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE DA SILVA CHIELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI SHILEICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAETANO DE 

SOUZA - OAB:148594/SP

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, acerca da Devolução da 

Carta Precatória de fls 95/106, para requerer o que lhe for de direito no 

prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117070 Nr: 3552-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Antonio Jose do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fidelis Miranda 

Gomes - OAB:MT/23.126/O

 Nomeio o advogado Silvio da Silva, OAB 3685-A para representar o 

interesse do acusado no ato, fixando sua remuneração em 2 (duas) URH.

Designo audiência em continuação para o dia 04.12.2018, às 14h, quando 

será ouvida a testemunha faltante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010242-75.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ABERCIO GOMES DA COSTA (EXEQUENTE)

QUECELE DE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA BRILHANTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ELISABETE APARECIDA MOISES DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ROGERIO X. DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Cuida-se de ação de execução que se arrasta há quase 5 (cinco) anos 

sem que sequer a parte devedora tenha sido citada. Designada audiência 

de conciliação, a parte autora sequer se fez presente, limitando-se a 

justificar a ausência pela distância do seu local de residência e tendo em 

vista a ausência de citação da parte requerida. Ainda, afirmou que a parte 

requerida encontra-se em local incerto e não sabido, pugnando pela 

citação por edital. Conquanto ausência da parte requerente na audiência 

de conciliação já fosse motivo bastante para a extinção do feito, há outro, 

ainda, que está a impedir a continuidade da presente ação, qual seja, a 

não localização do demandado para citação pessoal. A citação no âmbito 

dos juizados especiais cíveis rege-se pelo disposto no art. 18, da Lei 

9099/95, o qual, em seu parágrafo segundo expressamente dispões ser 

vedada a citação editalícia, isso porque, evidentemente, esta espécie de 

citação não se coaduna com os princípios da celeridade e simplicidade, 

íncitos ao processo do rito sumariíssimo. Portanto, diante da ausência de 

indicação de endereço para se proceder a citação pessoal do requerido, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 

51, inciso III, da Lei 9099/95. Intime-se Não havendo recurso, arquive-se. 

Guarantã do Norte, 23 de março de 2018 DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33803 Nr: 719-03.2014.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Irene Ribeiro, Ezilda Ribeiro Violato, Karini 

Naves Ribeiro e outros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lupércio Crevelaro, Silvia Tânia Ribeiro Moraes 

Crevelaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rahal - OAB:129.112-SP, 

Edson Reis Pereirra - OAB:, Janaina Guimaraes Turrini - 

OAB:248.510-SP, Rubens Cruvinel Rodrigues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DA SILVA 

BOTTARO - OAB:332965, Maria Beatriz Crespo Ferreira Sobrinho - 

OAB:276.438, Welson Gaíva Marino - OAB:MT-14.033

 Considerando o teor do despacho de fls, 164, publicado no Diário nº 

10356, publicado dia 11/10/2018, que intima as partes a manifestarem em 

relação ao laudo pericial judicial de fls, 152/158, no prazo de dez (10) dias. 

Considerando a determinação de liberação ao perito dos honorários, 

transferindo pra conta indicada nos autos. INTIMO as partes acerca da 

expedição do alvará eletrônico nº 442788-2/2018, na importância de R$= 

12.771,84 (Doze mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e quatro 

centavos) em favor de JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14443 Nr: 541-30.2009.811.0036

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Schaiblich-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL DO ESTADO DE MT - OAB:CBÁ/R.VEREADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT
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 Autos n° 541-30.2009.811.0036 (14443)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o petitório da parte exequente de fl. 139. Para isso:

1) DETERMINO a penhora, no rosto dos autos da Ação de Inventário que 

tramita neste Juízo de nº 651-24.2012.811.0036 (30807) de eventual 

direito da parte Executada, na quantia suficiente para garantia da quitação 

deste feito executivo, em que o valor foi atualizado à fl. 140, com 

fundamento no art. 860 do Novo CPC.

2) CUMPRA-SE a penhora aqui determinada, principalmente, anotando-a na 

capa dos autos mencionados e no sistema processual.

3) DETERMINO que Sr(a). Gestor(a) da referida CERTIFIQUE-SE sobre a 

existência de créditos da parte Executada naqueles autos, indicando, 

ainda, o montante, bem como eventual bloqueio de bens ou valores 

porventura determinado naqueles autos ou em qualquer de seus apensos.

4) Caso venha a existir crédito e, após, a efetuação da penhora, 

DETERMINO que o valor seja transferido e vinculado a este feito.

5) Por fim, INTIME-SE a parte EXEQUENTE PESSOALMENTE, com a 

REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito OU pelo 

arquivamento provisório deste feito executivo para aguardar a conclusão 

da referida penhora, sob pena de extinção do feito, conforme art. 485, II e 

III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3183 Nr: 558-81.2000.811.0036

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel, Jean Luis Teixeira, 

Raimar Abílio Bottega

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

INTIMAÇÃO dos exequentes, atráves do advogado Dr. Murillo Espinola de 

Oliveira Lima, para que tome ciência do teor do Ofício de fl. 307 e 

documentos de fls. 308/313 encartados aos autos.

 Guiratinga - MT, 15 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14570 Nr: 645-22.2009.811.0036

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adonias Cirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132, FAZENDA PÚBLICA NACIONAL - OAB:cbá

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III e §1º do Novo Código de 

Processo Civil.CONDENO o embargante ao pagamento de custas e 

despesas processuais, de modo que a sua execução deverá seguir o 

procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte autora 

ser beneficiária da Justiça Gratuita.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 15/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15394 Nr: 138-27.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Sérgio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Borges Lange Adrien 

- OAB:16.437, Jéssica Carolina Oliveira Lopes Arguello - 

OAB:15.330, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito.

Guiratinga - MT, 15 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12296 Nr: 1163-80.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deoclides Oliveira Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:, Renato Bisse Cabral - OAB:9201/MT

 Autos n° 1163-80.2007.811.0036

 Código: 12296

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado pelo Banco 

do Brasil S/A, em face do requerido Deoclides Oliveira Silva.

Durante o trâmite processual, às fls. 178/190, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

 Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

178/190, para que produza os seus jurídicos efeitos, em consequência, 

julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 11 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 473 Nr: 7-43.1996.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS MENDES, Valdionor Chaves 

Dias, UBIRATÂNIO LOPES MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 CERTIDÃO
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Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acórdão transitou em julgado dia 27/09/2018, na 

forma da certidão de fl. 218. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivados, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

.

Guiratinga - MT, 15 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2803 Nr: 194-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Dirce Margarida de Brida 

Mariot

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA 

ALFONSIN - OAB:9275/RS

 Autos n° 194-12.2000.811.0036 (2803)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro de fl. 222, determinando que se proceda à 

requisição de informações acerca dos endereços dos veículos 

bloqueados (placas NEP-4291 e JYC-2500) via RENAJUD.

Logo após, sendo frutífera ou infrutífera a providência, INTIME-SE a parte 

requerente por meio do seu advogado via DJE para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 15/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 1371-93.2009.811.0036

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vidal Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Pires de Souza 

- OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 Autos n°: 1371-93.2009.811.0036 (15168)

Remoção de Inventariante

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação de fls. 

238/243, no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que a parte apelada já apresentou as suas contrarrazões 

às fls. 252/259 (art. 1.010, §1º do Novo CPC), REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32702 Nr: 1220-88.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KBdOS, VCdOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 1220-88.2013.811.0036

Código: 32702

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 89, aguarde-se a prisão do executado em arquivo 

provisório, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

Atente-se o Sr. Gestor para o item da CNGC 7.15.15.1 – (Na hipótese de 

não ser conhecido precedentemente o paradeiro do indiciado ou do 

imputado, que teve a prisão decretada, deve ser remetido mandado para a 

Delegacia de Capturas da Comarca e por precatória à Capital deste 

Estado, bem como, para os locais onde possivelmente possa ser 

encontrado).

Consigne-se nos mandados a circunstância de a prisão decorrer de dívida 

alimentícia, com seus demais consectários.

Intime-se. Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 11 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4258 Nr: 133-83.2002.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustav Martin Alfred Dutzmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: . - OAB:UNIÃO/CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos Cód. 2002/61 (4258)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte executada de fls. 42, visto que realmente 

foi declarado extinto o presente feito executivo, devido à satisfação da 

obrigação. E, além disso, na sentença de fls. 28/29, foi determinado o 

levantamento de todas as penhoras realizadas.

1) Dessa forma, OFICIE-SE o 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Guiratinga para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder com o cancelamento 

do registro R-05-3.450, realizado na matrícula n.º 3.450, com base no 

Princípio da Verdade Real que norteia os registros públicos.

2) Após a juntada nos autos da devida resposta do CRI desta Comarca, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado constituído, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos se há pretensão 

na continuidade no presente feito.

3) Transcorrido o referido prazo, caso a resposta do executado seja 

negativa ou manter-se inerte, RETORNE o presente feito para o ARQUIVO 

DEFINITIVO.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 90-73.2007.811.0036

 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: Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva, Romildo 

Ferreira Barros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deudomira Gabriel da Silva, Jairo 

Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Francisco Cesar Brzezinski Filho - 

OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT, Stella Haider Arbid - OAB:10.931, 

VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando as alegadas omissões e contradições, NEGO PROVIMENTO 

AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida.1) Dando 

prosseguimento ao feito, INDEFIRO o petitório de fls. 335, pois devido a 

enorme complexidade do presente feito, não vislumbro a possibilidade de 

realização de acordo judicial entre as partes. Assim, a designação da 

referida audiência apenas servirá para retardar o trâmite processual, 

ferindo os princípios constitucionais da celeridade e economia processual. 

Além disso, caso as partes queiram, poderão livremente realizar 

transação extrajudicial a ser homologada por este Juízo. 2) Dessa forma, 

INTIME o PROCURADOR, Dr. Quênesse Dyogo do Carmo (fl. 319), do novo 

inventariante Sr. ROMILDO FERREIRA BARROS, para que em nome do 

inventariante, dentro de 05 (cinco) dias, preste o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o encargo (art. 617, parágrafo único, Novo Código 

de Processo Civil – CPC), lavrando o respectivo termo.3) Após, retificando 

alguns dispositivos, INTIME o novo inventariante Sr. ROMILDO FERREIRA 

BARROS, por seu de seu Advogado, para que proceda com o pagamento 

do tributo ITCMD, junto a Fazenda Pública Estadual, trazendo aos autos o 

comprovante da quitação, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, sob 

pena de remoção da inventariança em caso de descumprimento 

injustificado.4) Posteriormente ao transcurso do referido prazo, 

CITE-SE/INTIME-SE PESSOALMENTE a Fazenda Pública Estadual, com 

CARGA/REMESSA dos autos, devido a complexidade do presente feito, 

para manifestar quanto a eventual documentação que será juntada em 

referencia ao imposto ITCMD, bem como requeira o que entender 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias.5) Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

11/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 1205-22.2013.811.0036

 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: Gerônima Francisca da Silva, Pedro Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Pereira, Clotomar Rodrigues Souza, 

Lindomar Rodrigues dos Santos, Almiro Nogueira de Souza, Rosália 

Dantas da Silva, Raul Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Decido.Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO 

INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos aduzidos nesta ação de 

usucapião ajuizada por GERÔNIMA FRANCISCA DA SILVA e PEDRO 

NERES DA SILVA, para DECLARAR a aquisição do bem imóvel objeto da 

presente lide, matriculado sob o nº 534 no 1º Serviço Notarial de Registro 

de Imóveis de Guiratinga/MT, em que as características foram expressas 

no documento de fl. 14.Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a 

presente sentença, declaratória da aquisição da propriedade imóvel, 

servirá de título para o registro no cartório respectivo.DETERMINO que o 

registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do imposto 

de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição da 

propriedade.EXPEÇA-SE mandado de registro da aquisição.A fim de 

privilegiar os atos processuais já realizados, aí incluído o reconhecimento 

do pedido por parte do Requerido, LIMITO os efeitos da ausência de 

oposição à transferência do imóvel à não condenação dos Requeridos 

nos honorários advocatícios e custas processuais.Certificado o trânsito 

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

esti lo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 15/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30054 Nr: 1145-20.2011.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Monteiro Neves, Espólio de Ana 

Ferreira Neves, Maria Auxiliadora Neves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmo Monteiro Neves, Ana Aparecida 

Figueiredo Coelho, Antonio Cleber Pereira Campos, Hugo e sua esposa, 

Arnaldo e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 Autos n° 1145-20.2011.811.0036 (30054)

Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido retro do Perito Nomeado (fl. 324), que confirmou 

concordância com a proposta da parte autora de efetuação do pagamento 

do valor remanescente dos honorários periciais após o final dos trabalhos.

1) Dessa forma, EXPEÇA-SE o respectivo alvará de liberação de 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado em Juízo à fl. 318, em benefício 

do perito JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO, CREA-MT nº 03955/D, como 

adiantamento dos trabalhos periciais.

2) INTIMEM-SE as partes autora e requerida do dia e horário da realização 

da perícia marcados pelo Perito na petição de fl. 324.

3) INTIMEM-SE as partes autora e requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, INDIQUEM o assistente técnico para a análise da produção de prova 

pericial pretendida e formule quesitos que serão respondidos pelo perito, 

sob pena de revelia e preclusão de direitos, conforme dispõe os artigos 

306 e 382, §2º do Novo CPC.

4) O laudo pericial deverá ser juntado nos autos após 30 (trinta) dias da 

data da realização da Perícia.

5) Posteriormente a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para 

que sobre ele se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

6) Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 442822-6/2018 para levantamento a favor da 

autora, tendo como autorizado R J de Lima Sociedade Individual de 

Advocacia, assinado pelo MM. Juiz.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-32.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KARLIANE DA CONCEICAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ALVARÁ ELETRÔNICO Nº 442822-6/2018 para levantamento a favor da 

autora, tendo como autorizado R J de Lima Sociedade Individual de 
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Advocacia, assinado pelo MM. Juiz.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Alvará Eletrônico nº 443049-2/2018, 3expedido a favor da autora, tendo 

como autorizado: LCÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR. Assinado pelo MM. 

Juiz.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-25.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PATRICIA XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Alvará Eletrônico nº 443049-2/2018, 3expedido a favor da autora, tendo 

como autorizado: LCÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR. Assinado pelo MM. 

Juiz.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 157 Nr: 6-22.1995.811.0027

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cezar Frederico, Espólio de Antonia 

Aparecida Conti Frederico, Espólio de Adair Frederico

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Aparecido Alves 

Ferreira - OAB:8102/MT

 Considerando o disposto no art. 1.121 e seguintes da CNGC-Foro Judicial, 

impulsiono os autos para intimar o arrematante para que comprove nos 

autos o cumprimento do disposto nos artigos 1.136, inciso II, alíneas “a” e 

“b” e art. 1.143, VII e IX , devendo ainda juntar nos autos a matrícula 

atualizada do imóvel arrematado (art. 1.143, inciso VI). Saliento que, nos 

termos do art. 1.142, faz-se necessário o recolhimento dos tributos 

devidos e das custas processuais, se houver.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 934-04.2018.811.0047

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, 

ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do Aviso de Recebimento acostado aos autos, o 

qual retornou dos Correios com a seguintes informação: “Mudou-se”.

Jauru, 15 de outubro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Etelminio Arruda Salomé Neto - OAB:9869-MT, Marcelo Machado 

de Oliveira - OAB:11048-B, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24.554/O, Wanessa Morais Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição de coisa apreendida, 

com fulcro no artigo 120 do Código de Processo Penal.Tendo em vista o 

retorno da carta precatória de oitiva do informante EMANUEL LUIZ DA 

COSTA (fls. 766/777), INTIMEM-SE os sujeitos processuais para 

apresentação de possíveis diligências, na fase do art. 402 do CPP, no 

prazo de 05 (cinco) dias.Não havendo diligências ou transcorrido o prazo 

sem manifestação das partes, concedo o prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias para apresentação de alegações finais, na forma de memorais, 

iniciando-se pelo Ministério Público.Intime-se e dê-se ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.De Araputanga para 

Jauru/MT, 09 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 46287 Nr: 2174-62.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus dos Santos Penha, Edipo Lauriston da 

Silva Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, porque ausente alteração do quadro que levou à 

decretação da prisão ou fato novo e sendo insuficientes as medidas 

cautelares diversas da prisão, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pelo acusado EDIPO LAURISTON DA SILVA 

QUEIROZ, mantendo-se integralmente as decisões até então proferidas, 

por seus próprios fundamentos.

No tocante às diligências finais na fase do art. 402, do CPP, DEFIRO a 

juntada dos documentos apresentados pelo Parquet (fls. 349/399), todavia 

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada em 

nome dos denunciados, uma vez que, nos termos do INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, a falta de 

certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não 

impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde 

que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder 

Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos 

que integram a atividade de persecução penal. Oficie o Juízo da Comarca 

de Pontes e Lacerda-MT, solicitando informações acerca do cumprimento 

da missiva expedida às fls. 286, objetivando a inquirição das testemunhas 

Paulo Suady Ferreira Vieira (investigador) e Ketelin Maiara Dias. 

Encaminhe nova carta precatória à Comarca de Ariquemes-RO, 

objetivando a inquirição da testemunha LEIDE ELAINE DE ARAÚJO, 

consignando o mesmo endereço dantes, bem como e a informação de que 

poderá ser contatada via telefone (65) 99258-6147.

Comarca de Juscimeira
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36110 Nr: 1206-29.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, homologo, desde já, os cálculos 

apresentados pela exequente e declaro como devido à mesma, a quantia 

discriminada nos cálculos já referidos e, por corolário, determino que a 

presente execução prossiga com a expedição das RPV devida.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 2956-66.2017.811.0048

 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: ROSÂNGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A-MT

 Vistos.

1. Diante do petitório de Ref: 47 intime-se a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 15 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-24.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-91.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-09.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos em Correição. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), recebo o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). 2. Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar 

contra razões. 3. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, 

remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal Única, com nossas 

homenagens. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-16.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 

bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA APARECIDA MENDES (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 78146 Nr: 2095-57.2018.811.0109

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo 

requerente JOÃO ALBERTO DOS SANTOS SILVA em relação à decisão 

de fl. 30/31, o qual alega obscuridade e contradição, tendo em vista que 

ficou evidente nos autos a comprovação de pedido administrativo junto ao 

SISREG, conforme fl. 18. A parte busca sanar a obscuridade e 

contradição e fazer constar na decisão de que foi devidamente realizado 

o pedido administrativo junto ao SISREG, o qual da negativa administrativa 

de realização da cirurgia ensejou o pedido de tutela de urgência.

(...)Destarte, não ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra 

a decisão objurgada, tendo em vista que não ocorreram obscuridade e 

contradição na decisão proferida às fls. 30/31, haja vista que, conforme 

informando pelo NAT às fls. 28/29, o embargante não realizou solicitação 

de procedimento cirúrgico junto ao SISREG, vindo apenas agendar uma 

consulta com urologista, conforme verifica-se à fl. 18, tendo em vista 

ainda, se tratar de procedimento de caráter “eletivo”, não havendo 

urgência e risco de vida, conforme o relatório do NAT.Ressalto que, 

conforme o enunciado da II Jornada do Fórum Nacional da Saúde realizado 

pelo CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da 

urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com 

expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Desta forma, 

mantenho a decisão em todos os seus termos, considerando que um dos 

fundamentos da negativa da liminar, por ora, foi o da não urgência do 

procedimento cirúrgico, atestado pelo NAT. Desta forma, não havendo 

urgência, fato atestado pelo NAT, deve-se dar oportunidade para o Ente 

Público manifestar-se nos autos, deixando para analisar novamente o 

pleito de tutela de urgência após a contestação.Por fim, CITE-SE e 

INTIME-SE a parte ré para, querendo, contestar a ação conforme (artigo 

335 do Novo Código de Processo Civil).Após a contestação, voltem os 

autos conclusos, com urgência, para a decisão.Publique-se. 

Intimem-se.Marcelândia-MT, 15 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 141-15.2014.811.0109

 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: AURELINO PEREIRA DE JEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Conforme consta, através de relatório psicossocial, apurou-se 

que o interditando encontra-se atualmente sob os cuidados exclusivos de 

sua irmã Gilsa Pereira de Jesus, ainda, constatou-se que o benefício 

previdenciário concedido a Gilmar Pereira, esta sob a posse de seu atual 

curador, seu pai, Aurelino Pereira de Jesus, o qual reside no estado do 

Pará, e, esporadicamente, envia alguns valores, os quais são insuficientes 

para manutenção e cuidados do interditando.(...)Assim, considerando a 

nova situação fática trazida aos autos, determino:1-REVOGO a nomeação 

de curador de Aurelino Pereira de Jesus (fls.31/31-v), NOMEANDO, por 

conseguinte, inaudita altera partes, GILSA PEREIRA DE JESUS, como nova 

curadora provisória do interditando Gilmar Pereira de Jesus. À Secretaria 

para que expeça o respectivo termo, intimando a nova curadora para no 

prazo de 10 (dez) dias, comparecer neste fórum;2-Oficie-se o INSS, 

através de sua gerência responsável, bem como, o Banco Bradesco 

desta urbe, para que consigne nos cadastro, a pessoa de Gilsa Pereira de 

Jesus, como sendo a única e exclusiva responsável pelo recebimento do 

benefício previdenciário do interditando;3-Com a urgência que o caso 

requer, intime-se a equipe multidisciplinar deste juízo, para que no prazo 

de até 20 (vinte) dias, anexe aos autos relatório psicossocial. Disponibilize 

aos credenciados, cópia digitalizada dos autos, no que for 

necessário;4-Em tempo, oficie-se o CRAS deste município para que 

verifique a situação atual do interditando, proporcionando a este, caso 

necessário, ajuda e saneamento de necessidades básicas com a 

alimentação e consulta/tratamento médico/hospitalar, anexando aos autos, 

no prazo de até 10 (dez) dias, relatório das providências imediata 

realizadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Após, volte 

concluso,Marcelândia/MT, 15 de outubro de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1762-08.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MATIAS ISRAEL JUNIOR, DOUGLAS LEITE 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

Douglas Leite da Silva, com fundamento no artigo 312 do Código de 

Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão de DOUGLAS LEITE DA 

SILVA. Atualizando o BNMP 2.0.Como o denunciado Douglas Leite da Silva 

informou que possui advogado, mas até o momento este não compareceu 

ao processo para apresentar Defesa, intime-o, para que decline o nome 

do causídico e para que este apresente Defesa ou compareça aos autos 

informando que deixará para apresentar a tese da defesa em momento 

oportuno.Expeça-se mandado de intimação, devendo o Oficial de Justiça 

perguntar ao denunciado o nome de seu advogado e informando a ele do 

prazo de 05 dias para se apresentar nos autos.DETERMINO a juntada do 

laudo de Constatação de Droga, bem como, determino a secretaria que 

cumpra com as determinações acostadas às fls. 60 e verso. 

INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia, 15 de outubro de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67343 Nr: 1234-02.2017.811.0111

 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: JEFERSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245

 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Vistos.De início, nomeio para o ato o advogado Marcos Rogério Mendes 

(OAB/MT 16057), a fim de que assista o custodiado nesse ato, em favor 

de quem arbitro honorários no valor equivalente a 1,5 URH. Expeça-se 

certidão de honorários advocatícios.Analisando os autos, verifico que o 

acusado Reginaldo Antonio da Costa deverá permanecer preso, uma vez, 

que desde o decreto de sua prisão preventiva, não houve alteração na 

situação ensejadora do decreto cautelar.Os elementos dos autos indicam 

a necessidade de manutenção da segregação do acusado, a fim de 

assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Isso porque, o 

acusado, após a concessão de sua liberdade provisória, violou o 

monitoramento eletrônico - o dispositivo por ele utilizado se encontra sem 

comunicação (detecção de corpo) desde o mês 05/2018 -, o que se 

entende por rompimento do equipamento de monitoração, revelando 

ousadia e desrespeito à ordem pública e às decisões judiciais.No mais, 

consta no sistema APOLO, que mesmo após a concessão de sua 

liberdade provisória e, utilizando o dispositivo de monitoração eletrônica, o 

denunciado praticou novas condutas delitivas (autos código 92205 – 

Peixoto de Azevedo/MT), fatores indicativos do risco de sua liberdade à 

garantia da ordem pública.Nessa senda, a reiteração criminosa é 

suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de 

forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da 

garantia da ordem pública.Nesse sentido:HABEAS CORPUS. 

CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO 

PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI 

PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 41/2018/DF.

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO o PROVIMENTO N. 19/2014/CM Dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Fisioterapia, Psicologia e Auxiliar de Consultório Dentário, no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, para atendimento dos servidores, e dá 

outras providências;

CONSIDERANDO; Doença que enfrenta muitas barreiras para a 

prevenção, o câncer de próstata é mais comum do que se imagina, 

atingindo um em cada seis homens;

CONSIDERANDO; Na tentativa de conscientizar e informar aos homens da 

necessidade de ir ao médico e de fazer os exames preventivos, o 

Ministério da Saúde realiza, em todo Brasil, a campanha Novembro Azul;

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R a campanha "NOVEMBRO AZUL" proporcionando um 

momento de fala para os servidores e promover a conscientização entre 

os participantes e reflexão sobre a Campanha, a ser realizado no dia 30 

de Novembro de 2018 ás 15h no Salão de Júri desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 04 de Outubro 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Diretora do Foro

 

P O R T A R I A Nº 42 /2018/DF.

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO o PROVIMENTO N. 19/2014/CM Dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Fisioterapia, Psicologia e Auxiliar de Consultório Dentário, no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, para atendimento dos servidores, e dá 

outras providências;

CONSIDERANDO; fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde 

para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e 

desmistificar conceitos em relação à doença.

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R a campanha "OUTUBRO ROSA" proporcionando um 

momento de fala para os servidores para promover a conscientização 

entre os participantes e reflexão sobre a campanha, a ser realizado no dia 

19 de Outubro de 2018 ás 15h no Salão de Júri desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 04 de Outubro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Diretora do Foro

 

P O R T A R I A Nº 43 /2018/DF.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE 

NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, ETC.;

CONSIDERANDO o PROVIMENTO N. 19/2014/CM Dispõe sobre o 

credenciamento para a prestação de serviços especializados das áreas 

de Fisioterapia, Psicologia e Auxiliar de Consultório Dentário, no âmbito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, para atendimento dos servidores, e dá 

outras providências;

CONSIDERANDO; as leis que regem os direitos e deveres dos funcionários 

que prestam serviços públicos estão no decreto nº 1.713, de 28 de 

outubro de 1939, motivo pelo qual é o dia da comemoração desse 

profissional;

R E S O L V E :

I – I N S T I T U I R a comemoração do "DIA DO SERVIDOR PUBLICO" 

proporcionando um momento de interação e relacionamento interpessoal 

entre os servidores para promover um momento de confraternização e 

reconhecimento aos serviços prestados, a ser realizado no dia 25 de 

Outubro de 2018 ás 15h no Salão de Júri desta Comarca.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 04 de Outubro de 2018.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES. Juíza Diretora do Foro

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45211 Nr: 1323-37.2018.811.0031
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA. - ME, Izabel 

Quinteiro de Oliveira, Mário Estelino Quinteiro Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, por meio de seu advogado, para que proceda com 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 120,00 

(cento e vinte) reais, para cumprimento da carta precatória, referente à 

citação, penhora, avaliação e intimação, por meio da Central de Pagamento 

de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45230 Nr: 1330-29.2018.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Louzenil Nicácio de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que recolha no prazo de 30 (trinta) dias as custas e a 

taxas judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e extinção do feito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 005/2018/DF - O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MMº 

Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. torna 

público a relação dos candidatos que tiveram seu pedido de inscrição 

deferido, nos termos do Edital n. 004/2016/DF, que regulamenta o 

Processo Seletivo, devendo ser observado o seguinte:

* O Edital n° 005/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº. 006/2018/DF - O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz 

de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc. Torna pública a 

relação dos candidatos CONVOCADOS prova do V-Processo Seletivo 

para Estagiários de Nível Superior em Direito a se realizar no Colégio 

Estadual "Nova Canaã do Norte", Endereço: Av. Paraná,s/n, bairro:Centro, 

Cidade: Nova Canaã do Norte-MT, no dia 21 de outubro de 2018, das 09h 

às 12h, nos termos do Edital n. 004/2018/DF, que regulamenta o Processo 

Seletivo.

* O Edital n° 006/2018-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): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 746-47.2016.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME AGOSTINHO SALVADORI

 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:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 1657-88.2018.811.0090

 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: JOÃO ROBERTO PEREIRA, DOMINGOS APARECIDO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON LOPES PEREIRA - 

OAB:343884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência das partes requerentes não restaram 

demonstradas. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intimem-as, por meio de seus procuradores, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovem o alegado, acostando aos autos 

cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, 

em se tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a 

juntada dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou 

companheiro..Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este 

Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal.Sem a 

comprovação, deveram as partes autoras promoverem o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62230 Nr: 1643-07.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e citação na zona urbana 

desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62201 Nr: 1626-68.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 365 de 465



 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

acima citado no endereço constante na exordial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° 

do Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que 

o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente;b) DEFIRO o pedido de 

inserção de restrição judicial, do bem em questão, na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do 

art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69;c) INDEFIRO o pedido para expedição 

de ofícios ao DETRAN para que expeça novos certificados de registro de 

propriedade em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

ou a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações 

envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, 

dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB.d) 

INDEFIRO o pedido para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda 

Estadual, informando a transferência da propriedade, para que se 

abstenha de cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao 

proprietário, ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do 

imposto.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72173 Nr: 86-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly de Souza de Mendonça, Hailton Pereira de 

Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARLY DE 

SOUZA DE MENDONÇA e HAILTON PEREIRA DE MENDONÇA, para 

autorizar os requerentes a proceder ao levantamento dos valores 

referentes as contas vinculadas ao FGTS e PIS, em nome do falecido 

LEANDRO DE SOUZA MENDONÇA, conforme noticiado nas respostas ao 

ofício (fls. 31).Não havendo interesse recursal, nas modalidades 

necessidade e utilidade, certifique-se de imediato o trânsito em julgado 

desta.Custas e despesas processuais na forma da lei.Após, arquivem-se 

os autos, com as devidas baixas no sistema, independentemente de nova 

conclusão.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 6 de setembro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68658 Nr: 283-90.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elaine Garcia da Silva, MEDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de guarda ajuizada por M.E da S.F, representado por 

sua Genitora Elaine Garcia da Silva em face de Marcos Antônio Ferreira.

 Durante o tramite processual, a parte requerida apresentou proposta de 

acordo, que restou aceita pela requerente, (fls. 48) e homologada por este 

juízo (fls. 54).

Posteriormente as partes formalizaram o acordo, (fls. 59/64), em seguida, 

oportunizada a manifestação o Ministério Público, este se expressou 

ciente, e pugnou pela homologação do termo de acordo lavrado em 

11/06/2018, às fls. 59/64.

Assim, em consonância com o parecer o Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de fls. 59/64.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III do Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

As partes abrem mão do prazo recursal.

 Isentas as partes de custas processuais, por serem beneficiários da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

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

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69400 Nr: 545-40.2016.811.0095

 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: MARIA NAZINETE NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Barbosa Caldeira - 

OAB:0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, 

condenando o requerido implementar em favor da autora o benefício da 

aposentadoria por idade rural, com valor de 01 (um) salário mínimo, 

inclusive 13º salário, a partir da data do requerimento administrativo 

(03.02.2016, fl. 98), cujos valores devem ser corrigidos monetariamente a 

partir do vencimento de cada parcela. Os juros de mora, no percentual de 

1% (um por cento) ao mês, são devidos a partir da citação. Assim, sobre 

as prestações em atraso incidirão juros de mora e correção monetária, 

sendo o primeiro, aplicados 6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são 

de 12% ao ano até 29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, o segundo, será aplicado conforme os índices do manual de 

cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a 

partir de quando se aplica o IPCA-E.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.Deixo de 

submeter a [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70341 Nr: 1074-59.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Neuhaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 366 de 465



Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 68159 Nr: 724-28.2018.811.0022

 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: TXdS, JALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que proceda a 

juntada de procuração da Srª Maria Terezinha aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44209 Nr: 264-80.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Nunes Leite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CarlasAndreia Batista - 

OAB:OAB/MT18.808, Laura Araujo da Silva - OAB:15.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para 

reconhecer abusividade na taxa de juros remuneratórios e a reduzir para 

a média de mercado apurada à época pelo Banco Central do Brasil, no 

importe de 3,06% ao mês e 43,64% ao ano.Em consequência, condeno à 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa 

atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44647 Nr: 594-77.2014.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A de Carvalho Informática ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 111, tendo em vista que o réu após ser citado por 

edital, deve contestar a ação por meio de curador especial.

Deste modo, proceda-se a Sra. Gestora com a nomeação de um dos 

advogados militantes nesta Comarca para que atue no feito como curador 

especial do requerido, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50842 Nr: 937-39.2015.811.0022

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Tókio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Severino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Alves - OAB:9416

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES: AUTORA E REQUERIDO, para 

que especifiquem, com objetividade, as provas que pretende produzir, 

bem como se manifestem acerca da possibilidade do julgamento do mérito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40850 Nr: 600-55.2012.811.0022

 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: Antonio Romualdo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito.Não tendo sido demonstrado má-fé do 

requerido, isento-o de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIII, da CF.Nos termos do artigo 19 da Lei 4.717/65, 

proceda-se com a remessa necessária dos autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18472 Nr: 1440-36.2010.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar José Marangoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina de França Borges - 

OAB:MT/18.745-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:OAB/AC 2959, João Acássio Muniz Júnior - OAB:8872

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.372,84 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 159. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.186,42 (dois mil, 

cento e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos) para recolhimento 

da guia de custas e R$ 2.186,42 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e 

quarenta e dois centavos), para fins de guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no 

item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54517 Nr: 627-96.2016.811.0022

 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): PHCD, WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) do menor infrator Wallif Alves de 

Souza, para que no prazo legal, apresente o Recurso de Apelação, tendo 

em vista que o menor infrator manifestou que deseja recorrer da sentença 

proferida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 413-67.2000.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Damacena, Valter Damacena, Edilson Damacena, 

Mark Luiz Damaceno, Valdir Damacena, Dayane Fernandes Munis 

Damacena, Andressa Karla Teixeira., Heleni Pereira de Oliveira, LdOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hozana de Farias Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Alves Velasco - OAB:5847, 

Geremias Genoud Júnior - OAB:12.387, Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante pessoalmente, por meio de mandado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17133 Nr: 92-80.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo dos Santos Aleixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que o advogado constituído pelo réu deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de suas alegações finais, nomeie-se a 

Sra. Gestora um advogado dativo ao denunciado para que passe a 

defender seus interesses, considerando a ausência de Defensoria Pública 

nesta Comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154971 Nr: 2198-16.2018.811.0028

 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: Ana Margarida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Distribuidora de Energia S/A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora, por meio de seu advogado constituído da 

audiência designada para o dia 30 de outubro de 2018, às 09h00min, 

conforme ref. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 8349 Nr: 1135-44.2004.811.0028

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vitor de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, LUIS GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3.009

 Vistos etc.

Ante o atestado de comportamento carcerário à fl. 314, designo audiência 

Admonitória para que sejam fixadas as condições do regime do apenado, 

para o dia 15 de outubro de 2018, às 16h00.

Requisite-se. Notifique-se. Intime-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 104533 Nr: 48-67.2015.811.0028

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orildo Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.247/MT

 Vistos etc.

 Ante o atestado de comportamento carcerário à fl. 137, designo audiência 

Admonitória para que sejam fixadas as condições do regime do apenado, 

para o dia 15 de outubro de 2018, às 14h30.

Requisite-se. Notifique-se. Intime-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013627-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ANIZIO DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011774-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE MANOEL GONCALVES (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011774-28.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ATAIDE MANOEL 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 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 do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela 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. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011975-20.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PEDRO PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 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 do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 
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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. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014274-67.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

REQUERENTE: BASILIO LEITE DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta 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, todavia apresentou 

contestação intempestiva, 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 de 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. 

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 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado 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. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000450-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR]. Partes do 

processo: REQUERENTE: MANOEL CEZAR DE ARRUDA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta 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 
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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, todavia apresentou 

contestação intempestiva, 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 de 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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 374 de 465



questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. À Secretaria para efetuar o cadastro do patrono do polo passivo. 

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. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO VISTOS, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada proposta por 

CLAUDINETE CRISTINA DA SILVA em face de TELEFÔNICA S/A. Requer o 

autor, em sede de tutela antecipada, a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 

13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão 

da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma 

legal, estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como se a regularidade 

da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo á 

requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 1 – Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALZITO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela Antecipada proposta por 

ALZITO GONÇALVES DA SILVA em face de ÁGUAS DE POCONÉ LTDA. 

Requer o autor, em sede de tutela antecipada, que a requerida proceda o 

restabelecimento do fornecimento de água. Dispensada maior narrativa, na 

forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de Processo Civil, 

instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu novas regras 

para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do 

mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, postula a reclamante 

a concessão da antecipação da tutela para que a reclamada providencie o 

fornecimento de água em sua residência, ante a cobrança de fatura 

supostamente já quitada. Nesse cenário, tenho que a medida é plausível, e 

o deferimento da tutela é medida que se impõe. Malgrado a possibilidade 

de suspensão do fornecimento de serviços em razão da inadimplência do 

consumidor, não se pode olvidar dos princípios constitucionais que 

garantem a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e à vida, 

situação que força reconhecer a plausibilidade do direito substancial 

invocado pela parte autora. No que pese a regularidade ou não do débito, 

tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte 

requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a 

antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Considera-se, ainda, que a medida não trará 

nenhum prejuízo à reclamada. Pelo contrário, caso procedente a 

pretensão posta na inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem 

reparados. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pleiteada 

para o fim de determinar que a empresa demandada se proceda 

imediatamente, no prazo máximo de 24 horas, o fornecimento de água, nos 

termos do art. 300 do CPC. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXA-SE 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 
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descumprimento da presente decisão, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil. Com 

as providências necessárias, CITE-SE a reclamada para, na pessoa de 

seu representante legal, para comparecer a sessão de conciliação, 

advertindo-o de que caso não haja comparecimento, considerar-se-á 

como verdadeiras as alegações iniciais, conforme dispõem os artigos 18 e 

20 da Lei 9.099/95. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita nos termos 

da Lei nº 13.105/2015. INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018497-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

ERNESTO CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018497-97.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RENATA PEREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: C. CLARO DA SILVA - ME Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, 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. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por RENATA PEREIRA DE ARRUDA em desfavor 

de MAGAZINE VITORIA (C. CLARO DA SILVA - ME). Narra a inicial que a 

requerida foi surpreendida com a inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 245,98 (Duzentos e quarenta e cinco 

reais e noventa e oito centavos) referente contrato n. 227911. 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, incumbe 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 requerente afirma em 

sua inicial que teve seu nome i inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, que não reconhece os valores cobrados, vez que 

não possui qualquer débito com a empresa requerida. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade do débito. 

Esclareceu que a parte requerente esteve em sua loja e efetuou compras 

no crediário, pagou a entrada e parcelou o restante para as respectivas 

datas de 06/08/2013, 06/09/2013 e 06/10/2013, deixando de adimplir as 

parcelas. Acostou aos autos provas robustas, Ficha de Cadastro e 

autorização de compra parcelada devidamente assinada pela requerente 

(ID 8600214), restou clarividente que a negativação é lítica e ocorreu no 

regular exercício do seu direito. Compulsando os autos verifica-se no 

termo de audiência de conciliação que a requerente reconhece 

verbalmente que fez a compra, que algumas vezes tentou pagar, porém 

achou o juros multo alto. Insta constar que a requerente deixou de 

apresentar a impugnação à contestação. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifico que a requerida se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe cabia e comprovou que o débito que deu ensejo à 

anotação dos dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

eram devidos. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Quanto à 

alegação de ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, 

antes de levada a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de 

inadimplentes, é obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito e não do credor, que apenas informou o inadimplemento, 

consoante entendimento da Súmula n. 359 do STJ. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro 

no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. REVOGO a antecipação de 

tutela deferida no ID 8600164. Expeça-se o necessário. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012348-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

BENEDITO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012348-51.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO DE MORAES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO VISTOS, A parte autora alega que a reclamada apontou 

indevidamente seu nome nos cadastros de proteção e restrição ao 

crédito, pugnando assim por sua condenação em danos morais e 

materiais. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega que a reclamada apontou 

indevidamente seu nome nos cadastros de proteção e restrição ao 

crédito, pugnando assim por sua condenação em danos morais e 

materiais. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. Entretanto, não logrou êxito a 

demandante em produzir prova que demonstrasse que o defeito realmente 

lhe causou os danos ora postulados, uma vez que não consta nos autos 

nenhum comprovante de restrição conforme alega na exordial. Dessa 

forma, diante da insuficiência probatória do alegado pela parte autora, 

impossível dar outro caminho a demanda que não seja a improcedência. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013064-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA ROSA PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010825-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA ZITA DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013010-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANE APARECIDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017157-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014999-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAURO DE CAMPOS (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010730-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BIJOUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDIELE ROMARY DE PAULA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010730-71.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELA BIJOUTERIAS LTDA 

- ME REQUERIDO: OSVALDIELE ROMARY DE PAULA Vistos. A parte 

autora alega que possui um credito de R$ 168,48 (cento e sessenta e oito 

reais e quarenta e oito centavos) a receber da reclamada em razão da 

emissão de notas promissórias, por negócio jurídico travado com a ré. A 

parte reclamada, embora devidamente citada, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e nem apresentou defesa quanto aos fatos 

esposados pela parte autora. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Tenho que uma vez afirmado pela parte 

autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar aos autores o valor de (cento e 

sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos 

materiais, por não recebimento das notas promissórias, a ser acrescido de 
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juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do presente decisum. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014994-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO SOBRAL (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014953-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

DIANA DE SOUZA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010725-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BIJOUTERIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEFERA TAYANI DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010725-49.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELA BIJOUTERIAS LTDA 

- ME REQUERIDO: KEFERA TAYANI DA SILVA PEREIRA Vistos. A parte 

autora alega que possui um credito de R$ 165,16 (cento e sessenta e 

cinco reais e dezesseis centavos) a receber da reclamada em razão da 

emissão de notas promissórias, por negócio jurídico travado com a ré. A 

parte reclamada, embora devidamente citada, deixou de comparecer a 

audiência de conciliação e nem apresentou defesa quanto aos fatos 

esposados pela parte autora. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20, cabe à parte reclamada comparecer pessoalmente na 

audiência ou tratando-se de pessoa jurídica ser representada por 

preposto, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de 

contestação, por advogado regularmente constituído, ou a presença deste 

na audiência, afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, 

salvo se for por motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz.” Tenho que uma vez afirmado pela parte 

autora o não recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré provocar o 

contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do 

direito da primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, 

devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar aos autores o valor de R$ 165,16 

(cento e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), a título de danos 

materiais, por não recebimento das notas promissórias, a ser acrescido de 

juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do presente decisum. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014937-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CORREA FILHO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019332-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ACU - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REQUERIDO)

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019332-85.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ACU - EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME REQUERIDO: BRASIL MINERIO MINERACAO 

SULTAN AYTHEE LTDA VISTOS, O reclamante busca o recebimento de 

notas fiscais relacionado ao negócio jurídico firmado entre as partes e não 

quitado pela reclamada. A parte ré aduz, em síntese, que as notas fiscais 

de venda não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez 

que não consta a assinatura da suposta compradora, bem como no mérito 

requer a improcedência da demanda. É o breve relatório nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Do cabimento Como a reclamada alega a 

nulidade do título, sendo que tal matéria é de ordem pública e 

consequentemente pode ser conhecida de ofício, a presente defesa é 

cabível. Registro ainda que a alegação de vício nos títulos não demanda 

dilação probatória, o que torna possível a apreciação da matéria em sede 

defesa. Passo a análise do mérito. A devedora está sendo cobrada pelo 

contrato particular de Id Num. 8607287 págs. 09/10, no valor de R$ 

8.400,00 e R$ 4.700,00, respectivamente. Insurge-se, pela ausência de 

duplicatas relacionadas de forma individualizada as mercadorias 

adquiridas e vendidas. A defesa deve ser acolhida para extinguir o 

processo, porquanto, segundo o art. 15 da lei das duplicatas, Lei n. 

5474/1968 não há nos autos a existência do aceite das duplicatas, 

comprovada entrega das mercadorias e outro documento hábil para 

demonstrar a obrigação, assim, sendo não há título. Dentre incontáveis 

decisões acerca da matéria, cumpre trazer à colação, apenas para 

ilustrar, mutatis mutandis, o enunciado da seguinte ementa: " EMBARGOS 

A EXECUÇÃO. DUPLICATA.TRANSPORTADORA. NOTA FISCAL/FATURA E 

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DE MERCADORIA.NULIDADE DO TÍTULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 
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1- A sentença julgou improcedentes os embargos à execução 

reconhecendo como exigíveis um cheque e três duplicatas, estas sacadas 

em razão de serviços de transporte, aplicando a pena de litigância de 

má-fé à embargante. 2- Apelação limitada à validade das duplicatas e à 

sanção por litigância de má-fé. 3- A duplicata, título de crédito de natureza 

causai, necessita do aceite, real ou presumido. No caso, os 

"conhecimentos de transporte" não encontram-se assinados pelos 

destinatários da mercadoria, não havendo prova da sua entrega, o mesmo 

ocorrendo com os documentos que a embargada nomeou de"fatura", 

também sem comprovante da prestação de serviço de transporte. 

Ausência de aceite real ou presumido (Lei n. 5.474 /1968, art. 15 ) que 

invalida as duplicatas. 2 4- A prova testemunhai produzida, além de 

genérica em relação N aos fatos, não supre a prova documental em razão 

das w formalidades inerentes ao título de crédito. 5 5- Reconhecimento da 

nulidade das duplicatas, com a extinção do £processo de execução em 

relação a elas, que não afasta a |continuidade da execução em relação ao 

cheque, e da não y ocorrência da litigância de má-fé. &6- Em razão do 

provimento da apelação, modifica-se a f sucumbência, aplicando-se o art. 

21 , "caput", do CPC , f considerando-se que foram discutidos nos 

embargos à execução a §validade de quatro título executivos (um cheque 

e três f duplicatas), sucumbindo a embargada em maior parte (75%). |7- 

Apelação da embargante provida. " (Ap. Cív. n. 135485120088260604 SP, 

Relator Des. Alexandre Lazzarini, julgada em 15.02.11). Desta feita, 

vislumbro que o título não é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, o 

que conduz à extinção da ação de cobrança, por constituir pressuposto e 

condição indispensável ao manejo da ação. Com estas considerações 

julgo extinto o processo, com base no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014936-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

JOANITA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019211-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019211-57.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAQUIM LOURENCO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 

9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” No 

presente caso, a parte reclamante foi intimada para a realização da 

audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. Contudo, deixou 

de comparecer a aludida audiência conforme evento de Num. 10062183. 

Consigno que, eventual justificativa para não comparecimento à audiência 

deve ser apresentada antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais 

quando a parte reclamante é assistida por advogado. Assim, não é 

aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

10062183, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

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: 8011871-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VENTURA DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011871-62.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA VENTURA DA SILVA 

AMARAL REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, Relatório dispensado na forma 

do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por MARIA VENTURA DA SILVA AMARAL em 

desfavor de CLARO S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 

23/06/2018, constatou-se ausência da parte requerente. Mesmo estando 

devidamente intimada. O preposto da reclamada requereu aplicação dos 

efeitos da contumácia. Compulsando os autos verifica-se no ID 14317527 

pedido de desistência nos termos do Enunciado 90 do FONAJE. ANTE AO 

EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de 

mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012550-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019082-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA JOELMA DE MORAES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 
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intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013112-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA ALMEIDA AMORIM (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013110-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GUILHERME DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014931-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

MARCELO JUNIOR MONTE FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018892-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018892-89.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RITA ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. Vistos. 

Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que 

teve seu nome negativado pela reclamada, sem que possuísse qualquer 

vínculo com a mesma. A promovida apresentara contestação, requerendo, 

em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos 

formulados na peça vestibular haja vista que não restou comprovada 

qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro 

elemento que motive a sua condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais como pleiteado. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Conexão. Rejeito a preliminar arguida, tendo 

em vista que na reclamação n. 8075168-27.2016.811.0001, foi discutida a 

negativação referente ao débito nº 00000020024908666000, no valor de 

R$ 2.112,00; já a presente reclamação refere-se ao débito de n° 

00000020024864016000, no valor de R$ 1.157,36. Portanto, trata-se de 

débitos distintos. Preliminar de Incompetência Territorial. Rejeito também 

está preliminar uma vez que resta comprovada a residência da reclamante 

na comarca de tramite destes autos. Vencida as preliminares, passo a 

análise do mérito. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. A parte autora, busca a indenização por 

danos morais em razão de que seu nome foi negativado pela reclamada 

sem possuir qualquer vínculo jurídico com a mesma. Entrementes, as 

prestadoras de serviços, como é o caso da Reclamada, respondem 

objetivamente por eventuais danos ocasionados por seus serviços na 

forma do art. 14 do CDC, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. Saliento que nos autos n. 8075168-27.2016.811.0001, além de 

declarar o débito inexistente, a parte reclamante naqueles autos, também 

reclamante nestes, recebeu a título de indenização por danos morais o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em decisão/acordão acertados. Igual 

senda se há de travar estes autos, uma vez que não logrou êxito a parte 

reclamada demonstrar a legitimidade dos débitos, limitando-se a carrear 

telas sistêmicas, que, não tem o condão de demonstrar a legitimidade do 

débito haja vista a unilateralidade da mesma. Entretanto, não deve a parte 

autora enriquecer-se ilicitamente, razão pela qual a declaração da 

existência do débito é medida que se impõe. Assim, da simples ocorrência 

de falha por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a 

ocorrência do dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer 

dano de ordem moral, senão vejamos. Em que pese a presente demanda 

se tratar de relação de Consumo, aplicável, portanto, a inversão do ônus 

da prova (art. 6º, VIII do CDC), em nenhum momento a parte autora 

comprovou a numeração de um único protocolo de atendimento quanto ao 

suposto pedido de cancelamento do serviço não contratado. Portanto, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que, hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da parte postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES 
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(Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, REJEITO as 

preliminares, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito 

avençado nesta lide, devendo a parte ré comprovar junto a este juízo o 

cancelamento de todas as cobranças indevidas realizadas. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HELVECIO GONCALO DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000437-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: HELVECIO GONCALO DE 

ARRUDA E SILVA REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, A parte autora 

alega que a reclamada interrompeu arbitrariamente o seu fornecimento de 

energia elétrica mesmo estando com todas suas faturas em dia. Onerada 

pela atitude da reclamada a autora busca declarar inexiste eventuais 

débitos pendentes, bem como ser indenizada por danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência 

dos pedidos formulados na exordial por ausência de pressuposto para a 

afirmação da sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega que a reclamada interrompeu 

arbitrariamente o seu fornecimento de energia elétrica mesmo estando 

com todas suas faturas em dia. Onerada pela atitude da reclamada a 

autora busca declarar inexiste eventuais débitos pendentes, bem como 

ser indenizada por danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

Em que pese o alegado pela autora, entendo que não cabe a 

responsabilização da reclamada, uma vez que foi demonstrado por esta 

última que o corte não fora indevido, uma vez que a fatura de consumo do 

mês de julho de 2017 somente fora quitada no dia 17/08/2017, documento 

carreado pela própria reclamante. De fato, o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é essencial, sendo extremamente necessário para o 

consumidor gozar de tal serviço/produto haja vista que aponta para o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, a contraprestação 

pelos serviços usufruídos é imprescindível a fim de subsidiar a 

concessionaria, o que de fato não aconteceu pontualmente, sendo a 

interrupção de energia licita. Assim, tais fatos não ultrapassaram a esfera 

do mero aborrecimento, visto que a contraprestação do serviço é requisito 

essencial para a relação contratual consumerista. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial extinguindo o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013115-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013090-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NEGRAO BITTENCOURT (ADVOGADO(A))

JOACIL DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013402-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ELEONOR LOPES DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012086-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013389-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Juntada de subs e de carta de preposição DOCUMENTOS ENVIADOS EM 

ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012143-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ALICE NORBERTA DA COSTA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013303-82.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO (ADVOGADO(A))

NICACE ODETE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012308-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JESUS MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011116-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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ODINEI DE ANDRADE RAMOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013126-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

ITANAEL RONDON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010860-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO DE ARRUDA DENIS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018162-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIUZA DE SOUZA CAMARGO GONCALVES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012039-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROSANE GOMES DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017046-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 
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intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014286-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SANTOS DE ABREU (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014445-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NEOCRANDIO NONATO DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010884-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012085-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016907-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016870-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8017047-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014466-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ESTELA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011861-81.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KEVILLYN DE ALMEIDA GOMES (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011861-81.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: KEVILLYN DE ALMEIDA GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO - 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao Juiz de Direito para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012749-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA CIBELE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012749-50.2017.8.11.0028; 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: SEBASTIANA CIBELE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 
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desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada 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. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA FLAVIA DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012047-07.2017.8.11.0028; 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: ANTONIA FLAVIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada 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. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010856-24.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ADELINO DE OLIVEIRA 

CORREA REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Bem como em da revelia da reclamada, que 

quedou-se inerte. Não apresentou contestação nem compareceu na 

audiência de conciliação. Assim, desnecessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Das preliminares Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por JOSÉ ADELINO DE OLIVEIRA CORREA 

em face da ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Narra a inicial que a parte 

requerente foi surpreendida com a recusa do seu cadastro em uma loja de 

utilidade doméstica da capital, em razão do seu nome estar inserido nos 

órgãos de restrição de proteção ao crédito, referente ao débito de R$ 

1.896,66 (Um mil oitocentos e noventa e seis reais sessenta e seis 

centavos) – contrato n. 11939451. Afirma a requerente nunca ter 

contratado nem utilizado os serviços de TV da requerida. Pleiteia a 

declaração da negativa de débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito aqui 

discutido. A requerente afirma de forma absoluta que não tem débito com 

a requerida, que a cobrança e a restrição são totalmente indevidas. Aliado 

a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. Contudo, restou demonstrado nos documentos 

encartados na inicial, que havia inscrição preexistente, dois registros 

datados de 30/06/2015 – Banco Bradesco e 22/08/2015 – FIDC NPL I, 

inseridos antes da data do débito em discussão na presente lide, o que 

por si só já justificaria a negativa do pedido de indenização por dano 

moral, com fundamento na súmula 385 STJ. Nesse particular, o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: 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. 

Desse modo, em decorrência da preexistência de inscrição legítima, não 

há que se falar em ocorrência de dano moral indenizável. Quanto ao 

pedido de inexistência do débito, a requerida não comprovou nos autos 

ser legitima a origem do débito. Razão pela qual esta deve ser reconhecida 

como inexistente. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 1.896,66 

(Um mil oitocentos e noventa e seis reais sessenta e seis centavos), 

contrato n. 11939451; bem como, b) DETERMINAR a exclusão do nome do 

requerente o cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão na presente lide. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010868-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

EMERSON VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010868-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EMERSON VITORINO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Da preliminar 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 a análise do mérito da 

demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por 

EMERSON VITORINO DA SILVA em face da BANCO BRADESCO S.A.. 

Narra a inicial que a parte requerente foi surpreendida com a recusa do 

seu cadastro em uma loja de utilidade doméstica da capital, em razão do 

seu nome estar inserido nos órgãos de restrição de proteção ao crédito, 

referente ao débito de R$ 368,16 (trezentos e sessenta e oito reais e 

dezesseis centavos – contrato n. E03704091162). Afirma a requerente 

nunca ter contratado nem utilizados os serviços de TV da requerida. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Não trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, ou outra prova de 

que comprove que a requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos 

serviços fornecidos. Razão pela qual deve ser declarada a inexistência do 

débito aqui discutido. A requerente afirma de forma absoluta que não tem 

débito com a requerida, que a cobrança e a restrição são totalmente 

indevidas. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados a 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, quem se vê 

incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela pecha de 

mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir 

que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo 

social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, 

passível de reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da 

requerente em órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano 

moral que enseja a indenização, independentemente de qualquer 

comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente presumível, o 

que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a 

requerida. Importa consignar que a parte Requerente possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme 

entendimento, a inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir 
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o valor indenizatório, já que a situação do autor é diversa daquele que 

nunca teve uma anotação lícita. 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, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA 

dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 368,16 

(trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos – contrato n. 

E03704091162; b) DETERMINAR a exclusão do nome do requerente o 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão na presente lide, bem como para c) CONDENAR a requerida 

a pagar ao requerente à quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título 

de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a 

partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014922-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIOLA LEITE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014778-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

IZABELLA MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-26.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

ERIBERTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-88.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOSE GONCALO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000448-59.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

PEDROSA CAMPOS METELO (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 08:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019418-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO GERTRUDES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que IMPULSIONO os autos para que a parte requerida 

junte aos autos a documentação exigida pelo Departamento da Conta 

Única (documento anexo) para que seja feita a transferência a parte 

autora.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

WELLITON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000197-75.2017.8.11.0028 REQUERENTE: WELLITON FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de ação 

indenizatória na qual pretende a reclamante a declaração de inexistência 

do débito em razão da ilegitimidade do mesmo. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. A parte autora indicou como valor de 

causa montante superior a 20 (vinte) salários mínimos. Em momento 

posterior, sua patrona, por motivo de foro íntimo renunciou ao mandato 

anteriormente outorgado, não tendo o reclamante constituído novo patrono 

aos autos. O art. 9 da Lei n. 9.099/95 assim dispõe: Art. 9º Nas causas de 

valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória. Dessa forma, impossível que a demanda 

prossiga na forma como se encontra. Por outro lado, deixo de ordenar a 

prévia intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei 9.099/95 

, eis que no âmbito do Juizado Especial a extinção independe de prévia 

intimação das partes. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo 

no que dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 

4º, III da Lei n. 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MAURILIO BUENO DE MAGALHAES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000774-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MAURILIO BUENO DE 

MAGALHAES REQUERIDO: CAB COLIDER LTDA VISTOS, A parte autora 

alega que foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome perante 

os cadastros de proteção e restrição ao credito. Alega que os débitos 

inscritos são indevidos, uma vez que a Matricula n. 9762-4, encontra-se 

devidamente cancelada. Assim, requer a procedência da demanda para 

declarar os débitos inexistentes bem como condenar a reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. A parte autora alega que foi surpreendido com a inscrição 

indevida de seu nome perante os cadastros de proteção e restrição ao 

credito. Alega que os débitos inscritos são indevidos, uma vez que a 

Matricula n. 9762-4, encontra-se devidamente cancelada. Assim, requer a 

procedência da demanda para declarar os débitos inexistentes bem como 

condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. Em que pese o alegado pela autora, entendo 

que não cabe a responsabilização da reclamada quanto aos danos 

morais, uma vez que foi demonstrado por esta última que não houve 

pedido formal de cancelamento, mas sim de corte por inadimplemento, 

documento que fora acostado pela própria parte autora no corpo da 

exordial. Contudo, verifico que após a mudança de cavalete, bem como na 

matricula de consumo de agua e esgoto, não pode a reclamada 

permanecer a cobrança de taxas/tarifas de esgoto, uma vez que o 

fornecimento de água junto a matricula n. 9762-4 encontra-se cancelada. 

Assim, é essencial que as cobranças posteriores ao mês de maio de 

2017, ou seja, setembro e outubro de 2017 sejam declaradas inexistentes, 

conforme postulado pela parte autora. Todavia, tais fatos não 

ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, sendo impossível aferir 

indenização por danos morais a parte autora. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, DECLARO A 

INEXISTÊNCIA dos débitos avençados nesta lide, devendo a parte ré 

comprovar junto a este juízo o cancelamento das cobranças indevidas 

realizadas. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013762-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

IVANETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013762-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IVANETE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA) VISTOS, A parte autora alega que em junho de 2016 ao se dirigir a 

comarca de Cuiabá/MT, sendo fiscalizada pela policia rodoviária federal foi 

constatado que o lacre da placa traseira de seu automóvel possuía 

número divergente do documento do automóvel. Aduziu ainda que neste 

ato trazia sua irmã para atendimento médico em um hospital da capital, e 

que essa situação lhe constrangeu muito, pois além da dor física sentida 

por sua irmã, elas tiveram que aguardar e responder as perguntas 

realizadas pelas autoridades policiais. Em sua contestação, a reclamada 

requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência 

de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar 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 do art. 54 da lei n. 9.099/95. Passo, pois a análise do mérito. A 

parte autora alega que em junho de 2016 ao se dirigir a comarca de 

Cuiabá/MT, sendo fiscalizada pela policia rodoviária federal foi constatado 

que o lacre da placa traseira de seu automóvel possuía número divergente 

do documento do automóvel. Aduziu ainda que neste ato trazia sua irmã 

para atendimento médico em um hospital da capital, e que essa situação 

lhe constrangeu muito, pois além da dor física sentida por sua irmã, elas 

tiveram que aguardar e responder as perguntas realizadas pelas 

autoridades policiais. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. Em que pese 

o alegado pela autora, entendo que não cabe a responsabilização da 

reclamada, uma vez que o dever de registro de documentos, lacres, 

emplacamento é de monopólio do DETRAN/MT, cabe a este a 

responsabilização por eventual dano por má prestação de serviços. 

Ainda, não logrou êxito a reclamante em demonstrar suas alegações, uma 

vez que toda a documentação carreada com a finalidade de corroborar a 

tese de que sua irmã estava com problemas de saúde a época do 

ocorrido, possuem data diversa de quando fora inspecionada junto a 

policia federal. De fato, a inconsistência de dados entre o lacre e o 

documento do automóvel foi contratempo prejudicial a autora, porém tais 

fatos não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. Ressalto 

também que a própria promovente informou a este juízo na ocorrência da 

audiência de conciliação que solveu o impasse, arcando com os custos, 

que diga-se de passagem, não foram colacionados aos autos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014722-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OLAVO LAURO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 
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9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015695-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CIBELE SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-24.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JUAREZ BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010242-24.2014.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ JUAREZ BENTO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

parte reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 8, 11 e 12 de maio, 

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 40 

horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial passíveis 

indenização por dano moral. A reclamada, em sua defesa, afirma que o 

dito “Apagão” não configura dano moral passível de indenização, bem 

como a ausência de pedido de providências na via administrativa. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e homologação nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014247-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO JESUINO LEITE (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014247-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELO JESUINO LEITE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 
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comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela 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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz 

Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (ADVOGADO(A))

GISELE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000360-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GISELE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GISELE MARIA DA 

SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S/A. Designada audiência 

de conciliação para o dia 05/06/2018, constatou-se ausência da parte 

reclamante, estando devidamente intimada para o ato. Não apresentou 

justificativa. A reclamada requer aplicação dos efeitos da contumácia. (ID 

13645458) ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

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: 8010857-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010857-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ADELINO DE OLIVEIRA 

CORREA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, conforme o 

áudio acostado pela parte reclamada em contestação, inclusive com a 

comprovação dos dados pela parte autora, confirmando assim sua total 

ciência com o que fora contratado. Assim, como a parte reclamante não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Nesse sentido, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, merece guarida o pedido realizado pela parte 

reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois 

resta evidente o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, 

alterando a verdade dos fatos. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, concernente 

ao pedido de litigância de má-fé realizado pela parte reclamada, CONDENO 
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a reclamante a pagar à parte ré, a título de multa por litigância de má-fé, o 

valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado a causa, devidamente 

corrigido e atualizado desde a propositura da ação. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012006-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON DE FIGUEIREDO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012209-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ZENEIDE RONZANI ZANONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013290-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DONATA NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8013290-83.2017.8.11.0028 Valor da causa: $37,480.00 POLO ATIVO: 

Nome: DONATA NUNES DE AMORIM Endereço: Sítio COMUNIDADE 

LARANJAL, S/Nº, COMUNIDADE LARANJAL, ZONA RURAL, POCONÉ - MT 

- CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A 

Endereço: Rua CAMPOS SALES, 49, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 15 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013660-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOICYELLEN DARIANY DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018733-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DANIELA MARIA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 
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ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010854-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSE ADELINO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010854-54.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOSE ADELINO DE OLIVEIRA 

CORREA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de incompetência do 

Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. Rejeito a presente 

preliminar, pois a parte Reclamada possui condições técnicas de realizar a 

prova requerida, bem como os documentos acostados aos autos dão 

conta de aponta-lo, sem a necessidade de perícia contábil. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, 

originariamente com o credor Caixa Econômica Federal, o qual gerou o 

debito em debate, uma vez que se trata de dívida por inadimplemento. 

Nesse interim, verifico que há nos autos prova da notificação da cessão 

de credito encaminhada à parte devedora ora reclamante, conforme 

preconiza o art. 290 do CC, o que a torna ineficaz. Assim, como a parte 

reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar 

outrora concedida, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, no mérito, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013488-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALESSANDRA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. A 

parte requerente, devidamente intimada através de seu advogado, deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, injustificadamente, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010812-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DULCE LAURENCA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011435-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA MARGARIDA BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010788-45.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BENEDITA CAMPOS (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 
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proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016152-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-07.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OZIAS DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 06 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 09:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017260-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-18.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA BENEDITA PEREIRA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada Tipo: Conciliação 

Sala: SALA 04 - ENERGISA - POCONÉ Data: 09/11/2018 Hora: 09:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015693-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ROSANA LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-83.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLEUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Recursal 

Processo: 8011059-83.2017.8.11.0028; Valor causa: $37,480.00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto tempestivamente. Certifico 

ainda, que IMPULSIONO os autos para que a parte recorrida apresente as 

contrarrazões recursais. POCONÉ, 15 de outubro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ 

E INFORMAÇÕES: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 

78175-000 TELEFONE: (65) 33451507

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012626-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIADES BERNARDO DE SOUZA (REQUERENTE)

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012626-52.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: REQUERENTE: MELQUIADES BERNARDO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 
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desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta 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. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 399 de 465



Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012972-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

TEODORA DE JESUS AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012972-03.2017.8.11.0028 REQUERENTE: TEODORA DE JESUS AMORIM 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO ANTUNES MACIEL CORREA DA COSTA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013610-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

YNESIA LOURENCO RESENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013610-36.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: REQUERENTE: YNESIA LOURENCO 

RESENDE REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 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, todavia não apresentou contestação, seguindo a inteligência da 

súmula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: 
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“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 de 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 da requerida 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. 

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 
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Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014321-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

IZIO MACIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014321-41.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: IZIO MACIEL DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta 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, todavia não apresentou 

contestação, 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 de 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 da requerida 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. 

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 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 
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e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014348-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO NEPONOCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014348-24.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: 

REQUERENTE: SEBASTIAO NEPONOCENO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS proposta 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, todavia não apresentou 

contestação, 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 de 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 da requerida 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. 

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 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga Homologo por sentença nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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[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. Certifico ainda, que 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012227-23.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO DE ALMEIDA LOBO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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, 
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através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012181-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JORADIL GONCALINA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 
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houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013960-24.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LOPES GALVAO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013960-24.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEVERINO LOPES GALVAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta 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. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela 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. DEFIRO à parte requerente os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011980-42.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SILVIO PEREIRA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. 

Verifico que a parte Reclamante não compareceu à audiência designada, 

conforme se depreende do evento de id. nº 12220437. A patrona do 

Reclamante requereu a desistência do feito. Infere-se dos autos, que o 

Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua 

falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre 

os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do 

presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais (Enunciado n. 28/FONAJE) Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012206-47.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOANA 

NUNES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Afasto a preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se 

de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 7 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012245-44.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DOALCEI 

BATISTA DE ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 
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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 

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 
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narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela 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. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014312-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALMINDO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014312-79.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DALMINDO LUCAS DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide 

Mesmo que ausente à parte Reclamante na audiência de tentativa de 

conciliação, 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 fatos que geraram grande repercussão nesta Cidade e 

Comarca, as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu 

deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada 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. 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 que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 414 de 465



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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012260-13.2017.8.11.0028. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOZILMA ADRIANA CORREA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Afasto a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo a análise do mérito. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada, acarretando diversos 

transtornos a requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é 

necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a 

parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 
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caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 8 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012455-95.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: AMELIA GONCALVES DE AGUIAR AMORIM 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 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 que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012140-67.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA BENTA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Diante a ausência da Reclamante na Audiência de 

Tentativa de conciliação e o pedido de desistência da ação formulado por 

sua patrona, não haveria óbice em extinguir a presente reclamação sem 

resolução do mérito. Contudo, a Reclamante apresentou impugnação à 
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contestação. Por tais razões, passo a análise do mérito. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 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 05.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012633-44.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MANOEL TORQUATRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012633-44.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL TORQUATRO DE 

ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013137-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))
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REGINALDO DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013137-50.2017.8.11.0028. REQUERENTE: REGINALDO DA CRUZ 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório. Decido. 

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. A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. Para 

balizar o direito da demanda, deve o julgador se valer do disposto nos 

artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. 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. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial haja 

vista que o comprovante de residência é documento hábil para demonstrar 

a necessidade da parte em postular perante o juízo em que se encontra, 

ainda que esteja em nome de outrem. Superada a preliminar aduzida, 

passo, pois, à análise do mérito. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do Reclamante com 

referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, cuja origem o Reclamante alega 

desconhecer, sendo certa que jamais firmou qualquer contrato com a 

Reclamada que viesse a justificar a restrição em apreço. A Reclamada na 

contestação alegou a regularidade do débito negativado, requerendo ao 

final pela improcedência da Reclamação. Sendo assim, a reclamada não 

logrou comprovar a solicitação ou utilização do serviço oferecido, pois, 

não foram juntados aos autos nenhum documento para a comprovação da 

contratação, em especial o contrato. Desta feita, a Reclamada não 

apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos negativados, 

não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, seja por 

força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve 

o crédito abalado. No que concerne aos danos morais, o Reclamante 

informa que as restrições anteriores que constam em seu nome também 

encontra-se sub judice, portanto não se aplica no presente caso a Súmula 

385 do STJ. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Analisando-se detidamente os fatos, percebe-se sem 

maiores dificuldades que o abalo (dano) que o reclamante sofreu em sua 

reputação decorreu diretamente da negativa de fornecimento de serviços 

da reclamada. Acaso não tivesse ocorrido a inscrição no cadastro 

negativo de proteção ao crédito, o reclamante não teria saído da 

normalidade do seu estado anímico, restando abalada as suas emoções. 

Desta maneira, estando presentes os três elementos da responsabilidade 

civil, existe para a reclamada o dever de indenizar a reclamante, conforme 

se apurou. A rigor no dano moral, a reparação não-patrimonial surge no 

instante em que o ser humano suporta um constrangimento que, no caso 

em tela, não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor interna 

desnecessariamente. A propósito, o dano moral é o prejuízo que afeta o 

ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Não é qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização, mas aquele que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento ou, como Sílvio de Sávio Venosa define “um desconforto 

comportamental a ser examinado em cada caso” (Direito Civil, 

responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, volume 4º, São Paulo). 

Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que se chama de dano moral 

é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a situação onde só 

dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há 

ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve diminuição no 

patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal 

diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por aproximação (art. 

1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 650/64). Na 

situação descrita na inicial vislumbro situação em que possa caracterizar 

dano moral já que negou, injustificadamente, o fornecimento do serviço 

bancário ao reclamante. Ademais, não há necessidade para a 

caracterização do dano moral reflexos econômicos uma vez que, na 

espécie, foi atingido, em virtude da conduta da reclamada, um dos direitos 

da personalidade do Reclamante, tendo ocorrido o sofrimento humano que 

rende ensejo à obrigação de indenizar. Por fim, o sentimento a auto-estima 

também é merecedor de tutela jurídica. Portanto, não restam dúvidas 

acerca da existência da dor moral suportada pelo reclamante. Quanto ao 

precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a ponto de 

acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão para aferição 

do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por abalo de crédito, 

senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em tal ocorrendo, 

deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que dispõe o artigo 946 

do Código Civil. Assim comprovado o abalo de crédito suportado pelo 

Reclamante, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da requerente e do 

requerido, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras das partes litigantes. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O arbitramento do 

dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em cada caso, deve 

atender a repercussão econômica dele, a dor experimentada pela vítima e 

ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 717/126). A propósito, tal valor 

se encontra pautado na razoabilidade uma vez que em outro Estado da 

Federação a requerida continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, 

CONFIRMO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar levantada e, 

no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante em desfavor da OI S/A., para DECLARAR a inexistência do 

débito negativado objeto da presente para: CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data mais 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação. 

Confirmar a Liminar concedida para que a Reclamada proceda a exclusão 

do nome do reclamante, em definitivo, dos cadastros negativos dos 

Órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA). Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011047-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOELMA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011047-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOELMA DA SILVA 

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

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. 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 a análise do mérito da 

demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, 

proposta por JOELMA DA SILVA ASSUNÇÃO em face de BANCO 

LOSANGO S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte reclamante. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e aos réus fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do CPC, 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. Narra o requerente em sua exordial que foi surpreendido 

ao ter seu cadastro recusado no comercio local, em razão da negativação 

do seu nome junto ao órgão de proteção ao credito do consumidor, no 

valor de R$ 105,70 - inserida em 30/05/2013 pelo banco ora requerido. 

Afirmou que embora já tivesse se utilizado de credito oferecido pela 

empresa, desconhece qualquer contrato ou compra do referido valor. 

Após contato, foi informado que havia um contrato vencido e não pago, 

porem não lhe informaram a copia do mesmo quando solicitado pelo 

requerente. Em contestação, o requerido logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, ou seja, trouxe aos autos provas da origem da 

divida. Juntou comprovante do debito da proposta P4226353110 – lojista 

16849-2/187, cujo valor financiado era de R$ 1.046,26 em 18 parcelas de 

R$ 104,62, proposta de adesão do SEGURO CDC 500 II, bem como telas 

sistêmicas que consta históricos do contrato com os referidos 

pagamentos. A parte requerente não impugnou a contestação e os 

documentos apresentação. Não juntou comprovante de pagamento do 

credito utilizado. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos tendo em vista que contratou os serviços financeiros, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das faturas, pois o 

requerente não efetuou o pagamentos integral das referidas parcelas do 

financiamento. Com efeito não há configuração de danos morais em razão 

da negativação dos valores, ocorreu no exercício legal do direito. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fulcro no art. 487, I do CPC. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Sentença publicada no PJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018490-08.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

CRISTOVAO GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018490-08.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CRISTOVAO GOMES DE 

SOUZA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Da 

preliminar de prescrição Suscita a parte requerida em preliminar, a 

prescrição do direito da parte requerente em pleitear valor pecuniário a 

título de danos morais com espeque no §3º, V, do art. 206 do Código Civil. 

Todavia, diante da relação de consumo existente entre as partes, 

aplica-se, no caso em exame, os institutos expressos na Lei Consumerista 

n. 8.078/90, que disciplina em seu artigo 27, in verbis: Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Nessa esteira, no confronto de prazos prescricionais entre o Código de 

Defesa do Consumidor e o Código Civil, em face de pretensão a 

ressarcimento pelo dano civil causado em uma situação relativa à relação 

jurídica de consumo, não há falar em prazo trienal insculpido no artigo 206, 

§3º, do Código Civil, prevalecendo, no caso, o prazo quinquenal previsto 

no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. REJEITO a preliminar 

levantada. Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito. Do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE 

ATO ILICITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

CRISTÓVÃO GOMES DE SOUZA em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES 

DE VENDAS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

reclamante. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor 

que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e 48 das Disposições 

Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e aos réus fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete aos réus alegarem, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugnam o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não ter qualquer relação com a empresa requerida, que foi 

surpreendia com a negativa do cadastro no comercio local, em razão da 

referida restrição. Relata que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 

proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos, no valor de R$ 45,68 – contrato 0030200392786928 - inserida 

em 11/03/2012. Destaque-se ainda que em contestação a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Ante a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome da 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, restando, pois, comprovada a prática de conduta 

ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, 

a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma 

injusta. Insta ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em 

cadastro de inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior 

registro nos órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por 

danos morais. Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de 

cancelamento da negativação. Importa consignar que a parte Requerente 

possui também outras anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas 
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são supervenientes à discutida na presente reclamação. Assim, não há 

que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não 

aplicação da referida Súmula, a existência de outros apontamentos 

posteriores, como no presente caso, são levados em consideração para 

fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Conforme entendimento, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação do 

autor é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 1.000,00 (mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte requerente, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito R$ 45,68 – contrato 0030200392786928; bem como TORNAR 

definitiva a tutela deferida no Id - 8600025 que determina a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome da requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar a requerente 

à quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 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: 8010582-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURO DE ARRUDA (REQUERENTE)

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010582-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO MAURO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial datado de 16/07/2018, acostado aos autos, cujos valores 

serão depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 

20 dias do protocolo da minuta. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012498-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012498-32.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO LOPES DE CAMPOS 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 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 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 424 de 465



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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012560-72.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALAIDE MARQUES DO 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 05.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019029-71.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LIDIEDISON SEBASTIAO DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LIDIEDISON SEBASTIAO 

DA SILVA COSTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que no ano de 

2014, nos dias 07 e 08 de maio, houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. Analisando 

a preliminar – Ilegitimidade Ad Causam ativa: Apesar de não suscitado pela 

parte ré, ex officio, declaro a parte reclamante ilegítima para figurar no 

polo ativo desta demanda, uma vez que pleiteia em seu nome direito alheio, 

tentando induzir este juízo a erro. Nota-se que a requerente apresentou 

fatura em nome de terceiro, que inclusive já postulou em juízo sobre a 

mesma Unidade Consumidora, lide na qual ocorrera acordo. Razão pela 

qual a presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad 

causam, tendo em vista que, o requerente não é o titular da Unidade 

Consumidora - UC na época do evento danoso – APAGÃO. O artigo 6º do 

Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não 

é o caso. Razão reconheço a ilegitimidade ativa ad causam. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão 

da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Carlos Augusto Serra 

Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012495-77.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADOLFO DE ABEL PEREIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 
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AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 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 05.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012151-96.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NILZA DA SILVA RONDON 

CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012153-66.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014399-35.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 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 que ocasionou na EXPLOSÃO e destruição 

de todos os equipamentos da agência, bem como gerou danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 
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fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014349-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SIMIAO MUNIZ DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014349-09.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SIMIAO MUNIZ DO PRADO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 
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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 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012041-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE DE ARRUDA E CUNHA DELMAO (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012041-97.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOANICE DE ARRUDA E CUNHA 

DELMAO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada 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. 

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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou 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 
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as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-57.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA GONCALINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. 

Não havendo requerimentos no prazo de 15 dias, ao arquivo com baixas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-78.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIONISIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011997-78.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIONISIO 

FRANCISCO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte 

Reclamante não compareceu à audiência designada, conforme se 

depreende do evento de id. nº 12192319. Infere-se dos autos, que o 

Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, portanto, sua 

falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que dispõe sobre 

os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão a extinção do 

presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO EM JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – Havendo extinção 

do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é 

necessária a condenação em custas). Transitada em julgado e nada 

sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO 

___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010820-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010820-79.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WILSON BENEDITO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Afasto a preliminar referente à impugnação do 

pedido de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento 

oportuno para o requerimento de gratuidade se revela na interposição de 

recurso inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o 

caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação 

da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 

1.060/50. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada, acarretando diversos transtornos ao 

requerente. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 
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como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

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 
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segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010863-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010863-16.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Carência da Ação. Rejeito a presente 

preliminar, uma vez que ela se confunde com o mérito da causa, sendo 

então analisa em conjunto com este ultimo. Ultrapassada a preliminar, 

passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, originariamente 

com o credor Banco do Brasil S/A, o qual gerou o debito em debate, uma 

vez que se trata de dívida por inadimplemento. Nesse interim, verifico que 

há nos autos prova da cessão de credito, tornando eficaz a cobrança 

realizada pela reclamada. Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Não litiga de má-fé aquele que busca 

no judiciário, a satisfação de seus direitos afrontados e ignorados, em 

detrimento do benefício ilegal e abusivo alheio, obrigado a buscar perante 

o judiciário, a percepção daquilo que lhe é devido diante da reiterada 

afronta de seus direitos. Em análise acurada às provas acostadas aos 

autos, não restou comprovada a prática da litigância de má-fé pela parte 

autora. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar 

de mérito suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011074-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, proposta por MARIA CELIA DE ALMEIDA LIMA em face do VIVO 

S/A. Sustenta a requerente que foi surpreendida ao tomar conhecimento 

da existência de restrição no seu CPF inserida pela empresa requerida no 

valor de R$ 215,20 (duzentos e quinze reais e vinte centavos). Narra a 

inicial que a parte requerente foi surpreendida com a restrição inserida 

pela empresa ora requerida, pois desconhece qualquer relação junto a 

mesma. Requereu a tutela com intuito de retirar a restrição. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de prova robustas que indicam a existência e a 

validade do negócio jurídico. Comprova nos autos que houve contratação 

dos serviços pela requerente, juntando aos autos termo de adesão e 

contratação de plano telefônico, devidamente preenchido e assinado, bem 

como, relatório de chamadas e documentos pessoais apresentados no 

momento da contratação, comprovando assim, a contratação, o que 

justificou o encaminhamento do nome da promovente ao rol de 

inadimplentes. A parte autora por sua vez, impugnou à contestação 

alegando a necessidade de realização de perícia e requerendo a extinção 

do processo. Contudo, examinando o conjunto probatório, verifica-se que 

a firma aposta nos documentos apresentados pela requerida guardam 

grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a 

exordial. O autor não apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar 

causa que aqueles documentos e assinaturas constante nos referidos 

documentos não fossem do mesmo, comprovando a contratação, o 

consumo e o débito. Dessa maneira, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

muito provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. 

Quanto ao pedido de extinção do feito, ante a necessidade de perícia, o 

mesmo não merece prosperar, tendo em vista os fortes indícios de 

litigância de má-fé, já que comprovada a contratação e a existência do 

débito, conforme enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG).” Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

ato ilícito, pois restou demonstrado a relação jurídica e a regularidade da 

cobrança. Inexistindo os requisitos de responsabilidade civil de indenizar. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial. Por consequência extingue-se o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gabriela Fernandes 

Campos Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011918-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JODENILSON DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011918-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JODENILSON DOMINGOS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. A parte requerente, através 

de seu advogado, juntou documento datado de 23/10/2017, manifestando 

pela desistência do processo. (Id 10392323) 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 baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline 

de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012776-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

NEUZELI GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012776-33.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUZELI 

GONCALINA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório. DECIDO. Verifico que a parte 

Reclamante não compareceu à audiência designada. Infere-se dos autos, 

que o Reclamante foi devidamente intimado, restando injustificada, 

portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ 

LEIGO ___________________________________________ Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-10.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

JOSE BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010661-10.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE BENEDITO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

As partes compuseram acordo extrajudicial instrumento anexo, cujo valor 

de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) foi depositado na conta informada 

pelo autor. (ID nº 10836676) Portanto, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado em 

julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87145 Nr: 7562-07.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 Certifico para os devidos fins, que a curadora especial Dra. Denuélita 

Bispo dos Santos - OAB/MT 17569 foi intimada da nomeação e para 

manifestar nos autos e nada apresentou ao feito, até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 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: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT

 Vistos,

 Aguarde-se em Cartório a resposta da carta de citação expedida nos 

autos.

Com a resposta, aguarde-se o prazo para defesa, caso a diligência tenha 

sido positiva.

Em sendo negativa ou apresentada contestação, intime-se a parte autora 
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para manifestação em 15 (quinze) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 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: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473/MT

 Vistos em correição.

Proceda-se à conferência dos documentos juntados, promovendo o 

Gestor Judiciário o devido impulsionamento.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-48.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA (ADVOGADO(A))

AVELINO BOVE CAPITAO LEAL E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1001031-48.2018.8.11.0059. REQUERENTE: AVELINO BOVE CAPITAO 

LEAL E SILVA REQUERIDO: SUNAMARA SOUSA FEITOSA DE MORAES 

Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte 

autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar comprovante de 

endereço (contas de água, luz, entre outros) e se tais comprovantes 

estiverem em nome de terceiros, deverá comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro, devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento de 

firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-90.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI (ADVOGADO(A))

PABLO HENRIQUE GUNTHER ARANTES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010061-90.2015.8.11.0059. EXEQUENTE: PABLO HENRIQUE GUNTHER 

ARANTES EXECUTADO: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA. Compulsando os autos, foi solicitada a parte requerida para indicar 

dados bancários para a transferência do valor da multa de 10%. 

Considerando a expedição de alvará judicial eletrônico, conforme 

comprovante retro, DETERMINO o arquivamento do presente feito, com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44579 Nr: 510-96.2013.811.0059

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claidir Bauer Grubler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, José Carlos de Oliveira Guimarães Junior - 

OAB:5959 MT, Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11.363

 Após o saneamento do feito, as partes foram instadas a manifestar-se 

quanto às provas pretendidas para deslinde do feito.A requerente pugnou 

pelo emprego de prova emprestada produzida no processo de código 

44741, consistente no laudo médico pericial.De outro vértice, o 

demandado, requereu o não acolhimento da prova emprestada, uma vez 

que não participou do processo em que referida prova fora produzida. 

Pugnou, ademais, pela realização de nova prova pericial, com participação 

de assistente técnica. Decido.Em relação à prova ora sob análise, é 

admissível, assegurado o contraditório, a prova emprestada vinda de 

processo do qual não participaram as partes do processo para o qual a 

prova será transportada.Para o STJ, a prova emprestada não pode se 

restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se 

reduzir excessivamente sua aplicabilidade sem justificativa razoável para 

isso.Assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito 

de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, o empréstimo 

será válido.A grande valia da prova emprestada reside na economia 

processual que proporciona, tendo em vista que se evita a repetição 

desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo. Igualmente, a 

economia processual decorrente da utilização da prova emprestada 

importa em incremento de eficiência, na medida em que garante a 

obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em 

consonância com a garantia constitucional da duração razoável do 

processo, inserida na Constituição Federal pela EC 45/2004.Assim, 

determino o traslado do Laudo Pericial realizado no processo de código 

44714, incluído os quesitos formulados por ambas as partes. Antes de 

homologar a prova emprestada como prova documental para os presentes 

autos, intime-se a parte Requerida para que apresente quesitos para que 

este Juízo verifique a possibilidade de prejuízo. Intimem-se as partes por 

intermédio de seus advogados constituídos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 09 de outubro de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101304 Nr: 3240-07.2018.811.0059

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes dos Santos Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinto Santos Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, defiro à requerente os benefícios da gratuidade 

judiciária, consoante preconiza o artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Em prosseguimento, intime-se o requerido para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente resposta, nos termos do artigo 623, caput, do CPC.

Apense-se o presente feito aos processos códigos 10127, 17355 e 

68616.

Após, volvam-me conclusos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48130 Nr: 3906-81.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18251 - MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar DIVINO PEREIRA DOS SANTOS nas 

sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.(...), deixo de reconhecer o 

valor indenizatório por não ter sido realizado pedido expresso nesse 

sentido pelo representante ministerial.Após o trânsito em julgado, deixo de 

lançar o nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, 

do Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal 

definitiva e encaminhe-se ao juízo de execução competente. 

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso 

III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, 

arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de 

estilo.Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação, voltem os autos 

conclusos para análise da prescrição pela pena em concreto. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 058/2018/DF

O MMº. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, RAFAEL DEPRA PANICHELLA, no uso de suas Atribuições 

Legais, etc...

 Considerando que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, matrícula 

32.626, Gestor Judiciário desta Comarca, estará afastado de suas 

funções nos dias 15 a 19/10/18, por estar participando do curso Sipia 

Sinase na Escola dos Servidores na Capital do Estado.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora APARECIDA LUCIA MACHADO DE SOUSA, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 2917, lotada nesta Comarca de Poro dos Gaúchos, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Judiciária Substituta, nos dias 15 a 19/10/2018.

 Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 08 de Outubro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Fo ro

PORTARIA Nº 059/2018/DF

 O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Fórum 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de suas Atribuições Legais, 

etc...

 Considerando que a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 

8906, Gestora Administrativa irá usufruir de 60 (sessenta) dias de licença 

para acompanhamento de saúde do filho menor Otávio Henrick Rodrigues 

Antunes no período de 11/10/18 a 09/12/18.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora NAIR REZER, Técnica Judiciária, matrícula nº 8858, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Administrativa, durante o afastamento da titular Nilza Rodrigues 

Gonçalves, no período de 11/10/2018 a 09/12/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 11 de Outubro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000039-47.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR o Polo Ativo, para manifestar no prazo de 05 dias, sob a juntada 

da manifestação da Procuradoria do Estado.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135549 Nr: 1870-90.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Souza, Igor Batista da Silva, 

Lourival Abreu do Nascimento Neto, Júnior César Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Defensoria 

Pública de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONO o feito para abrir vistas à Defesa dos Réus IGOR BATISTA 

DA SILVA e LOURIVAL ABREU DO NASCIMENTO NETO para apresentar 

suas Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11425 Nr: 176-38.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Moles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal 

desta Comarca, Clito João Doncatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice Loures Martins - 

OAB:OAB/GO 35.764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação de próprio punho formulada pela parte autora em fls. 

99, certifique-se a serventia acerca de eventual peça pendente de juntada 

nos autos, e na ausência de manifestação a ser protocolada, intime-se 

pessoalmente a parte Requerente para que se manifeste nos autos, eis 

que afirmou ter constituído novo patrono, e até o presente momento não 

procedeu à sua regularização processual.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137145 Nr: 580-06.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: valdomiro batista dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, com 

repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental ao 

benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se 

atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. Desse modo, nas ações judiciais para 

concessão de benefício previdenciário, a prescrição atinge somente as 

prestações antecedentes ao quinquênio anterior a propositura da ação. 

Assim, não havendo preliminares ou outras questões prejudiciais de 

mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do Código de 

Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 
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artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral na inicial e contestação, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/02/2019 as 18:00 hrs (MT). Intime-se 

a causídica da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o rol de testemunhas que pretende ouvir na audiência. Deve 

ainda ser advertida para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se a Autarquia requerida. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44390 Nr: 1072-66.2015.811.0017

 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: Wesiru Karajá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de Aquino 

Sousa - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando os limites mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n.º 

305/2014 – CJF e sendo permitido ultrapassar em até três vezes o valor 

da Tabela IV, nos termos do parágrafo único do artigo 28, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo ao grau 

de especialização da médica perita, à complexidade do exame, o zelo 

profissional e o lugar de sua realização. O prazo para conclusão dos 

trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será de 45 (quarenta 

e cinco dias) dias, cujo inicio ficará por conta das providencias ora 

mencionadas, ocorrendo de imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados.A perita deve ser advertida para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de realização da 

perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para desempenhar o 

encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 158 do Código de 

Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 da Resolução 

305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, intimem-se as 

partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes sem pedido de 

complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária 

Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Atente-se a Serventia ao 

substabelecimento de fls. 30, procedendo-se as retificações e cadastros 

necessários no sistema e na capa dos autos.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para deliberação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135942 Nr: 2142-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Hernandes, Miguel José Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Walter Frota Filho, Danilo Aimi, Eduardo 

Delanhese, Marcelo Barra Engenharia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Jarbas Costa Batista, OAB nº MT 

24731/O, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145760 Nr: 2399-41.2018.811.0017

 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: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel, Jason de Souza Freitas, 

Júlia Rocha de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a juntada da contestação, uma vez 

que os fatos contidos na exordial necessitam de melhor análise por este 

Juízo, ainda mais quando a notificação para a rescisão contratual se deu 

no ano de 2015.

 Dessa forma, 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.

Após, tornem-me os autos conclusos para apreciação do pleito 

antecipatório.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144243 Nr: 1484-89.2018.811.0017

 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: BV Financeira S/A - Credito Financ. e Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hosana Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Pelo extraído dos autos, o Requerente informa que as partes compuseram 

amigavelmente, tendo o Requerido quitado sua obrigação referente ao bem 

objeto desta lide, ou seja, satisfez integralmente o pagamento contido no 

contrato objurgado (fls. 15).

Assim, a informação/registro sobre a quitação integral do debito do 

Requerido, advindo do próprio Requerente, demanda veracidade do fato, 

uma vez que o mesmo é o maior interessado para o deslinde do feito.

 Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito 

diante do pagamento integral dos valores objurgados nesta demanda pelo 

Requerido, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na 

extinção do feito.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alíneas “b” do Código de Processo Civil/2015.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Expeça-se Ofício ao DETRAN, a fim de que proceda ao desbloqueio do 

veículo descrito na inicial, caso existente anterior determinação deste 

Juízo de restrição judicial operada nestes autos.

 Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo, com as devidas comunicações aos 

órgãos competentes inclusive ao SERASA.

P. R. I. Cumpra-se.
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Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 37/2018/CA

 A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

 NOMEAR, Lindsey Nunes Quirino, no cargo de Assessor de Gabinete I, da 

Vara Única d esta Comarca, com efeitos a partir da Assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

Publique-se, Registre-se remetendo cópias à Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça, informando ainda o departamento de Recursos Humanos e 

Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de Justiça e a Divisão de 

Atos e Portarias do TJMT.

 Porto Esperidião – MT, 15 de outubro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Wemerson de Moura Sanches, Paulo Cesar Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, 

Fernando Melo - OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:OAB/MT 10755, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy 

C. Batista - OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 

OAB/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o (s) patrono(s) do(s) 

acusado(s) da Decisão juntada em 10/10/2018, a qual designou audiência 

de interrogatório para 09 de novembro de 2018, às 13h30 (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), Ref: 276.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59721 Nr: 3023-98.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - OAB:6821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que, no prazo de 30 dias, a parte autora apresente decisão 

administrativa RECENTE que trate dos DOIS pedidos formulados, eis que a 

decisão administrativa mencionada se revela consideravelmente antiga 

(ano de 2015).

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59723 Nr: 3024-83.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILDA RODRIGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59745 Nr: 3035-15.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIENE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que, no prazo de 30 dias, a parte autora apresente decisão 

administrativa RECENTE que trate do pedido formulado, eis que a decisão 

administrativa mencionada se revela consideravelmente antiga (ano de 

2014).

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59791 Nr: 3044-74.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Belmira Rosa Vitrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59898 Nr: 3099-25.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIAS, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIAS – DETRAN, ESTADO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCICLER OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:19222/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), com o objetivo de adequar o polo passivo da ação (ausência de 

personalidade jurídica dos entes posicionados).

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 3103-62.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTOIR JOSÉ LUIZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Stefanie Terebinto de 

Araújo - OAB:OAB/MT 20460, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59389 Nr: 2907-92.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender Valverde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 3136-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLEONICE GAMARA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59466 Nr: 2944-22.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIN MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISON ALVES MENDES, MAYARA ALVES 

MENDES, MAIRA ALVES MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo Henrique Mendes Costa - 

OAB:OAB/GO 45.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15182 Nr: 1511-66.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA DE SOUZA ADORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA 

SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 

17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO TIAGO 

QUEIROZ DA MAIA SANTOS, para devolução dos autos nº 

1511-66.2007.811.0079, Protocolo 15182, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59932 Nr: 3111-39.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCO Agropecuária s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59963 Nr: 3122-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE MORAIS - 

OAB:9458/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 3063-80.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado.

 Após, devolva-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59987 Nr: 3135-67.2018.811.0079

 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: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA LIMA MONTEIRO - 

OAB:5901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 
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(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59420 Nr: 2916-54.2018.811.0079

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), apresentando endereço da parte ré ou requerimento próprio de 

citação por edital.

 Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59339 Nr: 2877-57.2018.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59926 Nr: 3108-84.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma 

das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado 

bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a 

devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência 

de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora decorre do 

simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige que o 

credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando o 

devedor.(...). Essa notificação é indispensável para que o credor possa 

ajuizar ação de busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente 

(Enunciado 72 da Súmula do STJ).Na espécie, verifico que a comprovação 

da mora restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do 

recebimento da notificação extrajudicial emitida. Em razão disso, DEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 

911/69 e alterações inseridas pela Lei 10.931/04.Expeça-se mandado de 

busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na pessoa 

de seu representante legal.Executada a liminar, cite-se a parte requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, 

pagar a integralidade da dívida, conforme valor apresentado pelo credor 

fiduciário na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 911/69).Poderá o devedor fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 dias, contados, de igual forma, a 

partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição.Defiro os benefícios do art. 212 

do Novo CPC. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos (§ 14 do art. 3º do DL 911/69).Intimem-se. Expeça-se o 

necessário.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50341 Nr: 421-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir Lucas Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE 

TEREZA DE CALCUTÁ, Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, CONDEDO A SEGURANÇA para determina que a 

autoridade coatora Diretora da Escola Infantil Madre Tereza de Calcutá, Sr. 

Aldeni Tavares de Almeida e Município de Rio Branco/MT, efetue a 

matrícula na Educação Infantil (pré-escola) do Impetrante Miguel Lucas 

Candido Batista Matil, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

impetrante no “mandamus”, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do 

STJ.REMETAM cópia da presente sentença ao impretrado.CIÊNCIA ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Nos termos do § 1º art. 14 da 

Lei n. 12.016/2009, a decisão deve ser submetida ao duplo grau de 

jurisdição obrigatório, sendo assim, DETERMINO que, após o transcurso do 

prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens de 

estilo.Tendo em vista que o advogado nomeado apenas apresentou 

petição aceitando o múnus (ref. 24), ARBITRO os honorários advocatícios 

no montante de 0,5 UHR, totalizando o valor de R$ 448,85 (quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com a tabela 

vigente da OAB/MT-fev. 2018. EXPEÇA-SE a certidão a favor do 

advogado.P.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55214 Nr: 3147-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Diante do exposto, com fulcro no art. 20 da lei nº 11340/2006 e arts. 312 

e 313, inc. III, do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva 

de MARCOS ANTÔNIO CHUINA.Em consequência, EXPEÇA-SE MANDADO 

DE PRISÃO, encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por 
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seu cumprimento.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55214 Nr: 3147-65.2018.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Processo nº 3147-64.2018.811.0052 – Código 55214.

 Vistos etc.,

 Dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38365 Nr: 46-88.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir José de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista a defesa para se 

manifestar nos autos, no prazo legal, em relação ao novo cálculo de ref. 

57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 2420-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandilson de Freitas Goularth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 2420-43.2017.811.0052 – Código: 46962

Vistos etc.,

Em detida análise, DEFIRO “in totum” o petitório da defesa acostado à ref. 

40, pelo que REDESIGNO a audiência outrora aprazada para o DIA 13 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13H00MIN.

 INTIMEM-SE as partes nos moldes da decisão exarada à ref. 21.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81145 Nr: 1135-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMDSA, EMDSES(, KHDSES(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003

 CONSIDERANDO que o dia 20 de novembro do ano em curso é feriado de 

Consciência Negra, REDESIGNO a audiência marcada neste processo 

para o dia 18 de DEZEMBRO DE 2018 as 15:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53897 Nr: 1989-11.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renováveis - IBAMA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoplan Mineração Ltda, Ricardo Kohmann 

Dietrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:OAB/MT 9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Basso - OAB:57553 

OAB RS

 Processo n.º: 1989-11.2013.811.0032

Código n.º: 53897

Vara Única

Vistos.

Diante da oposição de Exceção de Pré-Executivade pela parte Executada, 

intime-se a parte Exequente para se manifestar no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74331 Nr: 1787-97.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENE PAULA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT, JOÃO CALESTINO CORRÊA DA COSTA NETO 

- OAB:4.611-B, Miriam Gonçalves Barbosa - OAB:11795/MT, PAULO 

RENATO PASCOTTO - OAB:17.320, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Intimação da parte requerida para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74331 Nr: 1787-97.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENE PAULA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11264/MT, JOÃO CALESTINO CORRÊA DA COSTA NETO 

- OAB:4.611-B, Miriam Gonçalves Barbosa - OAB:11795/MT, PAULO 

RENATO PASCOTTO - OAB:17.320, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Helene Paula Moreira da Silva 

em face de Telefonica Brasil S/A, para declarar inexistente o débito 

cobrado na prefacial. Julgo extinto este processo com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.OFICIEM-SE aos órgãos de 

proteção ao crédito acerca desta decisão, para que providenciem a baixa 

definitiva de seus arquivos.Condeno a parte requerida às custas 

processuais, além de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez 

por cento) do valor da condenação.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 86306 Nr: 920-02.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PODER JUDICIÁRIOESTADO DE MATO GROSSOCOMARCA DE SANTO 

ANTÔNIO DO LEVERGERESCRIVANIA DA VARA UNICA Processo nº 

920-02.2018.811.0053 –  cód .  86306Espéc ie :  BUSCA E 

APREENSÃOPartes: Autor: BANCO J. SAFRA S/ARequerido: MARIA DA 

GLÓRIA RODRIGUES C E R T I D Ã O CERTIFICO E DOU FÉ, eu, Oficial de 

Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao r. mandado expedido 

pelo MMº Juiz de Direito desta Jurisdição, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, 

nos autos da Ação supra, procedi as diligência devidas conforme a 

seguir:1. Dirigi-me ao endereço constante do mandado nesta data 

01/10/2018, diligenciei até o endereço do mandado e lá sendo não obtive 

êxito, diligenciei até a cidade de Cuiabá; posteriormente á localidade de 

Agrovila das Palmeiras, localizando o referido bem na Rua Osvaldita de 

Souza, nesta Comarca, e lá sendo, ás 13h23in , e lá sendo, CITEI a parte 

devedora da Busca e Apreensão. 2.– Solicito seja INTIMADO o autor para 

depositar o valor de R$ 2.089,25 em complementação das diligencias 

realizadas, OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO 

TJMT E CLICAR EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO 

DE GUIA DE DILIGÊNCIA.Santo Antônio do Leverger – MT, 09 de outubro 

de 2018 . HILDEMARES C. NASCIMENTO Oficial de Justiça Mat. 7535

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81958 Nr: 1263-32.2017.811.0053

 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: PERSIO OLIVEIRA LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CHARINA LORENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

d i l i g e n c i a s  >  e m i s s ã o  d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ANTONIA DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

FELIPE SANTOS ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente da audiência designada nos 

autos. Santo Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-24.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA MARIA DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000540-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

LUIZA GONCALINA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-71.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO CACERES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-34.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO WENCESLAU DA SILVA (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000202-56.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO CACERES FILHO (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERIDO)

FELIPE HASSON (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-02.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JAKSAMARA CUNHA DE CARVALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO CACERES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-26.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE SILVA DA ABADIA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-91.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-76.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DURCILENE SILVA DA ABADIA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-93.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DURCILENE SILVA DA ABADIA (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-78.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CECILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))
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DEUSDEDIT VALERIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-50.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

CELINO GARCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-42.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ (ADVOGADO(A))

SONIA MARA MARQUES MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-04.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ (ADVOGADO(A))

RENATO ADRIANO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-02.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-84.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-53.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE SANTANA JUNIOR (REQUERENTE)

LEONARIO GOMES MUNIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-07.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-08.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato (ADVOGADO(A))

LOZINETE DA SILVA GALDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010231-80.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARIO GOMES MUNIZ (ADVOGADO(A))

CLARINDO DA SILVA RAMOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-22.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE APARECIDA DE MORAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerido para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 15 de 

outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001023-89.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ZANCHI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RICARDO KAWASAKI (ADVOGADO(A))

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS (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 SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010377-24.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

CARTAO MARISA S/A (REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 15 de outubro de 2018 DENILZA RAMOS DE 

ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75868 Nr: 393-29.2017.811.0039

 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): RICHARD LEANDRO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75868 Nr: 393-29.2017.811.0039

 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): RICHARD LEANDRO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento do mandado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 1993-51.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LEANDRO PEGAIANI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE, PARA EFETUAR O 

COMPLEMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O NUMERO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DO MANDADO DE CITAÇÃO NO VALOR DE R$ 120,00 (CENTO 

E VINTE REAIS), CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57351 Nr: 1813-74.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 57351

Vistos em Correição.

Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67917 Nr: 493-18.2016.811.0039

 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: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67917 Nr: 493-18.2016.811.0039

 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: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12099-B/MT

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69408 Nr: 1013-75.2016.811.0039

 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: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR LOPES PIVA - 

OAB:MT 9715-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 1600-97.2016.811.0039

 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: ADELINO MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 1600-97.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO MIGUEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 3370-28.2016.811.0039

 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: MARIA SÔNIA MOLINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 3370-28.2016.811.0039

 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: MARIA SÔNIA MOLINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA, LUIZ 

BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA GONÇALVES BARBOSA - "DE 

CUJUS"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82313 Nr: 3603-88.2017.811.0039

 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: JUDITH COELHO DE ARRUDA FERNANDES

 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: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82313 Nr: 3603-88.2017.811.0039
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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: JUDITH COELHO DE ARRUDA FERNANDES

 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: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:PROCURADOR

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83195 Nr: 4039-47.2017.811.0039

 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: PEDRO FELICIANO DO NASCIMENTO

 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:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83195 Nr: 4039-47.2017.811.0039

 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: PEDRO FELICIANO DO NASCIMENTO

 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:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83806 Nr: 4365-07.2017.811.0039

 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: MARIA CABRAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83806 Nr: 4365-07.2017.811.0039

 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: MARIA CABRAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84994 Nr: 163-50.2018.811.0039

 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: JAQUELINE GILFRIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84994 Nr: 163-50.2018.811.0039

 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: JAQUELINE GILFRIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 205-02.2018.811.0039

 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: MOACIR DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85093 Nr: 205-02.2018.811.0039

 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: MOACIR DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86039 Nr: 625-07.2018.811.0039

 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: ODETE DE OLIVEIRA MOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86039 Nr: 625-07.2018.811.0039

 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: ODETE DE OLIVEIRA MOTURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86369 Nr: 830-36.2018.811.0039

 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: MARIA ÂNGELA GIMENEZ VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86369 Nr: 830-36.2018.811.0039

 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: MARIA ÂNGELA GIMENEZ VIVEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 867-63.2018.811.0039

 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: ELEUZA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86425 Nr: 867-63.2018.811.0039

 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: ELEUZA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87903 Nr: 1582-08.2018.811.0039

 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: EVELYN NICOLLY DE PAULA MOURA, VALDETE DE 

PAULA ROCHA

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87903 Nr: 1582-08.2018.811.0039

 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: EVELYN NICOLLY DE PAULA MOURA, VALDETE DE 

PAULA ROCHA

 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:

 Vistos em correição.
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Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88471 Nr: 1832-41.2018.811.0039

 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: SILVANA DE ARAÚJO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88471 Nr: 1832-41.2018.811.0039

 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: SILVANA DE ARAÚJO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA RAFAELA CARAVIERI 

DOS SANTOS PARDIN - OAB:OAB/MT 21370-O, LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88476 Nr: 1833-26.2018.811.0039

 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 ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88476 Nr: 1833-26.2018.811.0039

 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 ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - OAB:MT 

16305, JEAN DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MT 23.0004, REGINA CÉLIA 

SABIONI LOURIMIER - OAB:9087/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88583 Nr: 1864-46.2018.811.0039

 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: ILDMS, MEDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 10-85.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500

 Vistos em correição.

Cuida-se de Ação de Execução que as partes colacionaram nos autos o 

acordo entabulado, requerendo, por fim, sua homologação e extinção do 

feito.

É o breve relatório. Decido.

 Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 244/248), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e, por corolário, declaro EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56919 Nr: 1606-75.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ROSIMAR 

DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 21379-O

 Vistos em correição.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença realizado entre as partes 

ALESSANDRO EMANUEL DA SILVA SOBRINHO, devidamente 

representada em Juízo por sua genitora ANA MARIA DA SILVA RIBEIRO, 

em face de AGUINALDO FRANCISCO SOBRINHO, ambos devidamente 

qualificados.

Entrementes, em referência nº. 82, o autor colacionou aos autos o acordo 

entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação e 

suspensão do feito até seu integral cumprimento.

 Após, o Ministério Público (Ref. nº. 85), manifestou-se favorável à 

homologação do acordo entabulado entre as partes.
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É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 82), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 82 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento, com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 17 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58183 Nr: 2145-41.2014.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDS, LADSF, CGDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ BITENCOURT - OAB:, 

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Vistos em correição.

 Considerando a manifestação da Defensoria Pública e Ministério Público, 

observa-se que a requerente deixou de promover os atos e diligências 

que lhe cabiam no presente processo, deixando de manter atualizado nos 

autos seu endereço, configurando, desta feita, abandono de causa. Posto 

isso, nos moldes do que preleciona o artigo 485, III c/c artigo 485, §6º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO.

 Ademais, INDEFIRO o pedido de ref. 215, posto que, ao contrário do que 

se afirma na petição da d. causídica, não há, nos autos, documento 

comprobatório de nomeação judicial para patrocinar os interesses da 

parte, mas procuração firmada pela própria parte, sendo aquela advogada 

constituída, e não nomeada, não cabendo, desta forma, pagamento por 

parte do Estado.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Lucas 

Fernando de Candio Amaral,, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

Promotora de Justiça

Paulo Isidóro Gonçalves

Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73756 Nr: 3013-48.2016.811.0039

 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: MARIA DE FATIMA MARANGON DOS SANTOS DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACONVERTER o benefício auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, 

inclusive 13º (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico pericial, ou 

seja, 27/10/2017.Acaso não implantado ou cessado o benefício, 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 EX OFFICIO para o fim especifico de 

determinar ao INSS que implante o beneficio ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357; 

b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de 

poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 

9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação.Outrossim, expeça-se oficio requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal 

– Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

305/2014.Não havendo outro recurso voluntário, certifique-se o trânsito 

em julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil reais) salários-mínimos nos termos 

do artigo 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.Ás 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 28 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 90538 Nr: 2937-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820/O, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:21059/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2937-53.2018.811.0039

Código 90538

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de transferência de preso para a Cadeia Pública desta 

cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, formulado pela Defesa 

do reeducando AGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS, custodiado 

atualmente no estabelecimento prisional localizado na cidade de 

Contagem-MG.

Sustenta a Defesa, que o recuperando possui família nesta região 

(companheira, filho menor, mãe e irmãos), consoante o documento 

colacionado em f. 07/08, sendo que a grande distância vem prejudicando a 

manutenção dos vínculos familiares.

 É o breve relatório.

Decido.

De proêmio, DETERMINO a expedição de ofício ao Superintendente de 

Gestão de Cadeias da SEJUDH, solicitando autorização e atestado de 

vaga para a transferência do recuperando AGNALDO RODRIGUES DOS 

SANTOS, preso na Cadeia Pública da cidade de Contagem-MG, para a 

unidade prisional de São José dos Quatro Marcos-MT.

Aportando informações aos autos, faça-os conclusos imediatamente.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de setembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 047/2018-DF

O EXMO. DOUTOR 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;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora, HILLARY SOKOLOSKI LUGLIO, Técnica 

Judiciária, matrícula 37.599 lotada na Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Sapezal/MT, para exercer a função de Gestora Administrativa 

3 - FC , a partir da publicação desta.
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 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 15 de outubro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 047/2018-DF

O EXMO. DOUTOR 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;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora, HILLARY SOKOLOSKI LUGLIO, Técnica 

Judiciária, matrícula 37.599 lotada na Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Sapezal/MT, para exercer a função de Gestora Administrativa 

3 - FC , a partir da publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 15 de outubro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 047/2018-DF

O EXMO. DOUTOR 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;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora, HILLARY SOKOLOSKI LUGLIO, Técnica 

Judiciária, matrícula 37.599 lotada na Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Sapezal/MT, para exercer a função de Gestora Administrativa 

3 - FC , a partir da publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

 Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

 Sapezal/MT, 15 de outubro de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107581 Nr: 518-40.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOL SEED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO VALENTE - 

OAB:MT/8.116-B, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se nos autos acerca da citação e intimação da parte Requerida 

acerca da decisão proferida na ref. 4.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 83283 Nr: 1521-35.2015.811.0078

 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: JOÃO BATISTA CONTATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S.A., ANTONIO LEITE 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:12.997-E MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-MT, LEONARDO ROSSATO - OAB:8810-B/MT, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2152-B - MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104447 Nr: 3858-26.2017.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606, 

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113535 Nr: 4171-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA WEBLER SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O, 

CLARISSE ALBERTO BERALDI - OAB:, MAIRA RUDOLPH LINS DE 

MELLO - OAB:, MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - OAB:61.424, 

Maximiliano Amaral de Souza Arruda - OAB:169.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.
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Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113536 Nr: 4172-35.2018.811.0078

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INÁCIO JOSÉ WEBLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI PAULO CERVO - 

OAB:22990/O, ANDREIA FERREIRA GOMES CERVO - OAB:25418/O, 

CLARISSE ALBERTO BERALDI - OAB:, MAIRA RUDOLPH LINS DE 

MELLO - OAB:, MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - OAB:61.424, 

Maximiliano Amaral de Souza Arruda - OAB:169.790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39344 Nr: 1644-09.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIZAL DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SAPEZAL 

LTDA., PAULINO CEZAR BULLA, FABIANA PEGORER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 1425-88.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113914 Nr: 4409-69.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 
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diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102226 Nr: 2730-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CÉSAR SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113968 Nr: 4439-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113968 Nr: 4439-07.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores 

da espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito 

na inicial, devendo o bem ser depositado em mãos do(s) representante(s) 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado, especificando o estado do veículo, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita nos autos, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios. Após o cumprimento da 

medida, cite-se o requerido para apresentar contestação em 15 (quinze) 

dias, podendo efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Caso não efetue o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.Para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.O cumprimento da 

diligência realizar-se-á na forma do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO E 

OFÍCIO.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113292 Nr: 4033-83.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Concedo o prazo requerido na ref. 8.

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, com ou sem manifestação, 

remetam conclusos os autos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108497 Nr: 1077-94.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1035916/10/2018 Página 460 de 465



Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-89.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BARROSO (REQUERENTE)

LEILAINE PEREIRA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000199-89.2017.8.11.0078. REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA 

BARROSO REQUERIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS Vistos, 

Recebo e conheço dos embargos. Fato que da homologação do acordo, 

não se retirou a restrição deferida em sede de liminar, razão que procedo 

na presente data. Ante o exposto, RECEBO E CONHEÇO dos embargos a 

fim de retirar a restrição deferida em sede de liminar nos presentes autos. 

SAPEZAL, 15 de outubro de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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, Milton Alves Damaceno - OAB:3620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Vistos, etc. Considerando que não houve a materialização do pedido de 

redesignação da parte autora, determino que assim que seja procedida a 

juntada nos autos da referida petição, voltem os autos conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de redesignação e pedido da preclusão da 

prova. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 17664 Nr: 836-50.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusadina Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:127/887, HAMILTON RUFO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, aviado por DEUSADINA 

MARTINS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em conta judicial 

junto ao Banco do Brasil, referente à Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

expedida em favor de seu patrono, conforme ofício de p. 278 referente 

aos honorários sucumbenciais, vez que detém poderes para tanto, 

conforme procuração encartada à p. 09.

Intime-se a exequente e seu patrono da expedição do competente alvará.

No mais, quanto ao RPV expedido à p. 276, requisite-se a Sra. Gestora 

informação quanto a previsão de sua disponibilização junto ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

 Ultimadas as providências acima, bem como levantado o valor pela 

exequente, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 46543 Nr: 2135-81.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Cristina de Oliveira dos Santos, Nelso 

Luiz Marcon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima qualificadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 83/85, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor total pactuado.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelas próprias partes, à 

homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento 

total do pactuado (p. 84, item “4”), manifestando-se a exequente 

informando ao Juízo acerca do integral cumprimento do acordo, 

apresentando nos autos os documentos necessários.

Custas processuais e honorários conforme pactuado (p. 85, item “11”).

Expeça-se alvará de levantamento do valor constritado nos autos (p. 65), 

para conta corrente indicada no acordo (p. 85/verso, item “14”) em nome 

da executada Aline Cristina de Oliveira dos Santos.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os presentes autos 

em cartório até a comprovação do pagamento do acordado.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65121 Nr: 2361-47.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA, 

Lusilene Mendes de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65088 Nr: 2341-56.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 773 Nr: 496-77.2004.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agropecuária Mista Vale 

do Piquiri.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO, 

MARIA PEZZINI PAZINATO, VITORIANO VARGAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Lino Saibo - OAB:3326, 

Neli Lino Saibo Junior - OAB:OAB/SC-26.986, Patrícia Saibo - 

OAB:OAB/SC-26.121

 VISTO.

 Considerando que a cópia da matrícula n.º 27.926, apresentada pelo 

exequente às pp. 235 verso/236, foi transferida para a Comarca de Lucas 

do Rio Verde/MT no ano de 2011, intime-se o exequente para que proceda 

com a apresentação da certidão da matrícula atualizada no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26912 Nr: 1516-59.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Verifica-se que a implantação do benefício foi devidamente comprovada 

(p. 118).

Em consonância com a decisão de p. 114, intime-se a parte autora para 

promover a atualização do débito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63599 Nr: 1406-16.2018.811.0108

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERLIRA ARMAZENS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA CERES INDUSTRIA DE CEREAIS E 

ARMAZEN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Trata-se de AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 28 (a numerar), o requerente pugnou pela desistência da 

ação e arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII e § 4º do CPC.

Sem custas, eis que devidamente recolhidas quando da propositura da 

demanda (pp. 26/27).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 65232 Nr: 2421-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Baldissera, EVERTON BALDISSERA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Inicialmente, CONDICIONO o cumprimento da presente decisão a fim de que 

a parte autora complemente o valor das custas e taxas judiciais, 

adequando ao valor da causa atribuído, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 
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avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Defiro o pedido de inclusão do nome do executado, nos cadastros de 

inadimplentes. Oficie-se ao SERASA EXPERIAN, CADIN e SPC (art. 782, 

§3º do CPC).

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61953 Nr: 405-93.2018.811.0108

 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: EDNÉIA BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem, tendo em vista o teor de (fl. 33), onde o juízo deprecado informa 

que não houve tempo hábil para o cumprimento da missiva, encaminhado 

com o objetivo de proceder a intimação do requerido, requerendo assim a 

redesignação de nova data para audiência de conciliação/mediação.

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 05 

de dezembro de 2018, às 13h30min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 61414 Nr: 85-43.2018.811.0108

 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: Vilmar Peterlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Janner de 

Abreu - OAB:MT 21.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT 

proposta por VILMAR PETERLINI em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

 Recebo a emenda à inicial (pp. 78/80), vez que o autor comprovou o 

prévio requerimento do seguro na via administrativa, contudo, indefiro o 

pedido de inclusão da Sr.ª Marines Roseli Peterlini, no polo ativo da 

demanda.

 Sem prejuízo, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada 

no dia 07 de novembro de 2018, às 15h00min.

Cite-se o requerido com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intime-se a 

parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação os réus poderão oferecer contestação, no prazo 

de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Desentranhem-se os documentos de pp. 81/84 e devolva a seu 

procurador.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57150 Nr: 693-75.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO KONAGESKI, CINTIA DE FÁTIMA ROCHA 

MONJARDIM KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:OAB/MT 15882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 VISTO.

Visando uma análise mais acurada do novo pedido de tutela provisória de 

urgência pleiteado pelos autores (pp. 393/411) e novos documentos 

apresentados (pp. 412/419), entendo que não trará prejuízos à análise da 

medida assegurando o exercício do contraditório e ampla defesa ao 

requerido, manifeste no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 2427-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ELAINE MARIA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 VISTOS.

Oficie-se ao Juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória 

de fl. 313 devidamente cumprida com urgência, uma vez que réu 

encontra-se preso.

Com a juntada, vistas as partes para apresentação de alegações finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, iniciando-se pelo Ministério 

Público, conforme previsto no artigo 403, § 3 do CPP.

Após, tornem conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 15 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52721 Nr: 874-14.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Atanázio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23.216, Francine Gomes Pavezi - OAB:17162, Gustavo 

Guilherme Costa Salazar - OAB:11.519/MT, Irajá Rezende de 

Lacerda - OAB:11.987/MT, Leandro Facchin Rocha - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiróz - 

OAB:7.948/MT

 Certifico e dou fé que ao compulsar os autos verifiquei que os Embargos 

de Declaração de fls. 267/281 e 282/290 foram opostos tempestivamente, 

bem como, a manifestação acerca dos Embargos de Declaração de fls. 

291/194.

Outrossim, em cumprimento ao disposto no Artigo 1243 da CNGC e ao 

Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 01/2017-Vila Bela procedo com 

a intimação do advogado do requerido para, querendo, no prazo legal 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração de fls. 267/281.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27866 Nr: 78-31.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MADEIRAS SERRA FORMOSA 

LTDA, OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:6903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO HENRIQUE 

PEIXOTO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

78-31.2002.811.0102, Protocolo 27866, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

EDITAL N.º 011/2018-DF 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA O ESTÁGIO 
CURRICULAR REMUNERADO DA COMARCA DE CAMPO VERDE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Torna público o deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem no teste 
seletivo para estagiários de nível superior em Direito:  

      
Adriano Rodrigues Bezerra  041.082.181-08 
Aline Gabrielle Gomes Pereira 074.641.521-40 
Ana Julia Rodrigues Telles De Oliveira 018.425.882-06 
Catiellen Ferreira Dos Santos 025.066.061-06 
Cristiane Nunes Cabral 050.567.751-26 
Durval Thomaz dos S. Neto 059.463.291-97 
Gabriela Miranda Dos Santos 049.153.111-71 
Jaciara Kevyllin Barbosa Da Silva 045.932.011-44 
Jhonatan Spiguel Reami 060.501.981-95 
Mariana Da Silva Moura  023.176.451-04 
Matheus Da Silva Araújo 063.317.211-18 
Raul Rodrigues Simões Filho 053.491.851-44 
Renan Vinícius Falabreti  063.411.621-54 
Thais Souza Bazanella 016.496.781-85 
Thalya Horrane Alves dos Santos 056.280.221-52 
Vitória De Aguiar 064.137.991-96 
Yane Laiz Silva Abreu 063.509.621-84 
  

Faz saber aos inscritos, que tendo em vista a designação da data da Prova de Estagiários 
para o Ministério Público estar agendada para o dia 25/03/2018, bem como em razão do 
feriado da Semana Santa, fica alterada a data de realização das provas do Teste Seletivo 
desta Comarca, oportunidade em que convocamos os inscritos para comparecerem no 
edifício do Fórum da Comarca de Campo Verde, no dia 21 de outubro de 2018, das 08h 
às 11h, impreterivelmente, para realização das provas, observando, no mais, as regras 
fixadas pelo Edital de abertura do certame. 

 
Para que ninguém possa alegar ignorância, determinou-se a expedição do presente edital, 
que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa local. 
Dado e passado nesta cidade de Campo Verde, aos quinze dias do mês de outubro de 2018. 

 
 

Claudiomiro Donadon Pereira 
Gestor Geral Presidente da Comissão  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ 
 

 

 

EDITAL Nº. 005/2018/DF 

 

 

 

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova 

Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei 

etc. torna público a relação dos candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferido, nos 

termos do Edital n. 004/2016/DF, que regulamenta o Processo Seletivo, devendo ser 

observado o seguinte: 

 

1- Os candidatos que tiveram inscrição indeferida poderão interpor recurso à Comissão de 

Apoio do Processo Seletivo, em conformidade com o item 7.1 do Edital nº. 012/2014/ 

GSCP. 

 

2- Os recursos deverão ser interpostos, somente por meio do Setor de Protocolos do Fórum 

da Comarca de Nova Canaã do Norte, no período de 17/10/18 a 18/10/2018, em formulário 

próprio disponível na Coordenadoria Administrativa. 

 

INCRIÇOES PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 

NOME CURSO INSCRIÇÃO SITUAÇÃO 

MICHELLE DANTAS DO PRADO Direito 001 Deferida 

SHIELA CAROLINA FRANCO VIEIRA Direito 002 Deferida 

MARIA FERNANDA MERELES ABILIO Direito 003 Deferida 

MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA Direito 004 Deferida 

LUANA OLIVEIRA DUARTE Direito 005 Deferida 

PAMELA BARBOSA RUBIO Direito 006 Deferida 

BEATRIZ GULI FRANCISCO Direito 007 Deferida 

MARTA GABRIELA ADRIANO Direito 008 Deferida 

 

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 

 

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

Dr. FERNANDO KENDI ISHIKAWA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANÃ DO NORTE 

 

 

EDITAL Nº. 006/2018/DF 

 

 

 

O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA MMº Juiz de Direito da Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da lei etc. Torna pública a relação dos candidatos CONVOCADOS prova do V-

Processo Seletivo para Estagiários de Nível Superior em Direito a se realizar no Colégio 

Estadual “Nova Canaã do Norte”, Endereço: Av. Paraná,s/n, bairro:Centro, 

Cidade: Nova Canaã do Norte-MT, no dia 21 de outubro de 2018, das 09h às 12h, 
nos termos do Edital n. 004/2018/DF, que regulamenta o Processo Seletivo. 

 

 

NOME CURSO INSCRIÇÃO 

MICHELLE DANTAS DO PRADO Direito 001 

SHIELA CAROLINA FRANCO VIEIRA Direito 002 

MARIA FERNANDA MERELES ABILIO Direito 003 

MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA Direito 004 

LUANA OLIVEIRA DUARTE Direito 005 

PAMELA BARBOSA RUBIO Direito 006 

BEATRIZ GULI FRANCISCO Direito 007 

MARTA GABRIELA ADRIANO Direito 008 

 

Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 

 

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018. 

 

 

 

Dr. FERNANDO KENDI ISHIKAWA 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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